
                       ROMÂNIA 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
                                                  
 
                                                                  H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  
                            şi a situaţiei financiare pe anul 2008 a Municipiului Fălticeni 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere:

- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 7630/02.04.2009; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la 

nr.7631/02.04.2009; 
În conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) şi (4) şi ale art.58, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În baza prevederilor art. 287, alin. (2) din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;            
            În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, , sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;   

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată; 

 
                                                     HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2008, conform Anexei nr.1. 
          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 
bugetul local pe anul 2008, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii 
pe anul 2008, conform Anexei nr.3. 
         Art. 4 – Se aprobă Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local  pe anul 2008, conform 
Anexei nr.4. 
         Art. 5– Se aprobă Contul de execuţie al fondului de rulment pe anul 2008, conform Anexei nr.5. 
         Art. 6 – Se aprobă Contul de execuţie al sponsorizărilor primite şi utilizate în  anul 2008, conform Anexei nr.6. 
         Art. 7– Se aprobă Contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008, conform Anexei nr.7. 
         Art. 8 – Se aprobă Bilanţul încheiat la data de 31.12.2008, conform Anexei nr.8. 
         Art. 9 – Se aprobă Contul de rezultat patrimonial pe anul 2008, conform Anexei nr.9. 
         Art. 10 – Se aprobă înscrierea în Anexa nr. 10 a sumelor reprezentând facilităţile fiscale acordate în anul 2008, a 
sumelor înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în lista de rămăşiţă la data de 
31.12.2008, in conformitate cu prevederile art.287, alin.(2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 
         Art. 11 – Anexele nr. 1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 12 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni. 
         Art. 13:  Hotărârea se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
- Primar; 
- Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Ing. Gabriel Moroşanu 
  
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                                                             
                                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU                                                           
                                                                                                                 Mihaela Busuioc 
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                               ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                           FĂLTICENI                                                           

   
                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – 
amplasarea unui cimitir uman creştin – ortodox, str. 9 Mai, f.n., Municipiul Fălticeni 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
7634/02.04.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 7635/ 02.04.2009; 
            În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement  şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

În baza prevederilor art. 25, art. 48, art. 50 şi a pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 din Legea nr.215/ 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. –  Se aprobă documentaţia de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – 
amplasarea unui cimitir uman creştin – ortodox, str. 9 Mai, f.n., Municipiul Fălticeni, 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
           Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din 
cadul Primăriiei Municipiului Fălticeni. 
           Art.3.  –    Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică  

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                        Mihaela Busuioc 
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               ROMÂNIA 

               JUDEŢUL  SUCEAVA 
 CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI    
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vanzarii spatiului situat pe str. Republicii, bl. 19  

(fost bl.81), parter, Partidului National Taranesc Crestin Democrat – Organizatia Judeteana Suceava 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 7632 
/02.04.2009; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 7633 /02.04.2009;  
- cererea Organizatiei Locale Falticeni  a P.N.T.C.D. inregistrata la nr.7367/30.03.2009; 

Sentinta nr. 3324/20.11.2008 pronuntata de Tribunalul Suceava – Sectia Comerciala de 
Contencios Administrativ si Fiscal, ramasa definitiva si irevocabila;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art.1, alin.1 si 2,  art. 4, alin. 1, art. 7, alin.1 si 2 din Legea nr.90/2003 privind 
vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate 
sediilor partidelor politice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 3, alin.1, art. 7 si art. 9 
din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003, aprobate prin H.G. nr. 927/2003 ; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit .”c”,  alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49, 
alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                 Art.1:  Se aprobă vanzarea spatiului in suprafata totala de 24,70 m.p. situat pe str. Republicii, bl. 
19 (fost bl.81), parter, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, Partidului National Taranesc Crestin 
Democrat – Organizatia Judeteana Suceava. 
                Art.2: Pretul vanzarii este de 6.716 lei, conform art. 4 din Legea nr. 90/2003, si se achita integral 
in termen de 30 de zile de la perfectarea contractului, in contul RO66TREZ59321390207XXXXX, deschis la 
Trezoreria Falticeni. 
                Art.3: Neplata pretului in termenul prevazut la art. 2 atrage rezolutiunea contractului. 
                Art.4: Directia economica, Compartimentul juridic si Compartimentul spatiu locativ vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
                Art.5:  Hotararea se comunica la: 

o Institutia Prefectului – Judetul Suceava: 
o Primar; 
o Directia economica; 
o Directia tehnica – Compartimentul spatiu locativ; 
o P.N.T.C.D. – Organizatia Judeteana Suceava.  

 
           PRESEDINTE DE SEDINTA, 
    Consilier local, ing. Gabriel Morosanu 
              Contrasemneaza, 

                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                           Mihaela Busuioc 

 
 

Falticeni, 30.04.2009 
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	HOTĂRÂRE 

