
 
                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                           
                        FĂLTICENI        
    
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea efectuării cheltuielii în sumă de 50.385 lei reprezentând penalităţi 

aferente întârzieriii la plata facturilor de energie electrică, cheltuieli de judecată şi 
cheltuieli de executare, conform somaţiei emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 

al Biroului individual executor judecătoresc Hopu Vasile 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la           
nr. 2664 din 05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la  nr. 2665 din 05.02.2007;  

- somaţia emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 al Biroului individual 
executor judecătoresc Hopu Vasile;  

 În temeiul prevederilor art.20, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale;  
 În baza prevederilor art.1 din O.G. nr.22 / 2002 privind executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, ale art.21, alin. (4) şi (5) şi ale art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E     
   Art.1: Se aprobă efectuarea cheltuielii în sumă de 50.385 lei reprezentând 
penalităţi aferente întârzierii la plata facturilor de energie electrică, cheltuieli de judecată şi 
cheltuieli de executare, conform somaţiei emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 al 
Biroului individual executor judecătoresc Hopu Vasile.   
   Art.2: Suma prevăzută la art.1 se va plăti din sumele aprobate prin bugetul local la 
Subcapitolul 51.02.01 “Autorităţi executive şi legislative”, Titlul II –“Bunuri şi servicii”.               
             Art.3: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Ing. Mogoş Eugen   
  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 30 
 
 



 
  R O M Â N I A  

              JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                  F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxei speciale pentru acţiuni şi activităţi privind cultura, 

 religia şi sportul organizate la nivelul municipiului Fălticeni, 
pentru anul 2007 

  
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată sub nr. 2650 / 05.02.2007 ;  
- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, înregistrat sub            

nr. 2651 / 05.02.2007 ; 
În temeiul prevederilor art. 248, lit.”h” şi art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
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 conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”c” şi 
art.50 din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se stabileşte taxa specială pentru acţiuni şi activităţi privind cultura, religia 
şi sportul, organizate la nivelul Municipiului Fălticeni, în cuantum de 40 lei / an, care se 
achită în patru rate trimestriale (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie). 
 Neplata la termen atrage dobânzi şi penalităţi de întârziere conform legislaţiei în 
vigoare.  
  Art.2. – Toţi contribuabilii – societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza municipiului Fălticeni datorează taxa specială prevăzută la art.1. 
 Art.3. – În cazul încetării activităţii, contribuabilii – societăţi comerciale vor depune o 
declaraţie pe proprie răspundere pentru scutirea de la plata taxei, începând cu luna 
următoare celei în care aceasta s-a depus.  
 Art.4. – Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.5. – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Impozite şi Taxe – Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. 

Fălticeni. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
               Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 29 
 
 



 
   R O M Â N I A  

               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI        
                   F Ă L T I C E N I 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului taxelor speciale în domeniul stării civile 

 pentru anul 2007 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2648 / 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe înregistrat la nr. 2649/ 
05.02.2007; 

În temeiul prevederilor art. 248, lit.”h” şi art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”c” şi 
art.50 din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1. – Se aprobă cuantumul taxelor speciale în domeniul stării civile, pentru anul 
2007, după cum urmează: 

- taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică  -  50 lei; 
- taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, cu excepţia 
  situaţiilor motivate prin acte medicale      - 150 lei  

 Art.2. – Sumele obţinute din taxele prevăzute la art.1 vor fi folosite în scopul 
îmbunătăţirii activităţii de stare civilă, precum şi pentru plata orelor suplimentare a 
personalului din cadrul Compartimentului de stare civilă.  

  Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

  Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Impozite şi Taxe – Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. 

Fălticeni. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
               Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 28 
 
 



 
  R O M Â N I A  

               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI        
                   F Ă L T I C E N I 
 
  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale  

pe anul 2007  
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2652 / 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar, înregistrat la nr.2653 / 
05.02.2007;  

 În baza prevederilor art. 8 şi art. 18 din  Legea nr. 72 / 2002 privind zootehnia, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”c” şi art.50 
din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Pentru anul 2007 taxele speciale de păşunat se stabilesc după cum urmează:  
 

Bovine adulte 30 lei RON/cap animal 
Tineret bovin  15 lei RON/cap animal 
Ovine + caprine adulte  10 lei RON/cap animal 
Tineret ovin + caprin  5 lei RON/cap animal 

  
 Art.2. – Taxele percepute în baza art.1 se vor folosi în procent de 80% pentru întreţinerea şi 
îmbunătăţirea păşunilor existente.  
 Art.3. – Se stabileşte ca perioadă de păşunat 1 mai – 31 octombrie. Accesul animalelor 
bolnave pe păşune este interzis.  

Art.4. – Compartimentul de fond funciar din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va lua 
măsuri ca, înainte de intrarea animalelor la păşune, cât şi în timpul păşunatului, să se efectueze 
curăţirea păşunilor de mărăcinişuri, plante toxice, pietre şi muşuroaie. Aceste operaţiuni se vor 
efectua din fondurile rezultate din încasarea taxelor de păşunat cât şi prin munca contributivă a 
crescătorilor de animale.  

Art.5. – Până la data de 15 aprilie se vor încheia contractele de păşunat pe anul în curs 
pentru bovine adulte, tineret bovin, ovine şi caprine adulte, tineret ovine şi caprine.  

Art.6. – Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de păşunat la casieria 
Primăriei până la data de 1 mai 2007.  

Art.7. – Crescătorii de animale au obligaţia de a înregistra efectivele de animale în Registrul 
Agricol, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 1 / 1992 completată prin H.G. nr. 187 / 1997 
privind Registrul Agricol.  

Art.8. – Se interzice accesul animalelor din speciile cabaline şi porcine pe păşune.  
Art.9. – Se interzice efectuarea de construcţii sau amenajări de orice fel pe păşunile 

comunale. 
 
 
 



Art.10. – Păşunatul fără drept se va sancţiona cu următoarele taxe de gloabă:  
 

Bovine, cabaline, porcine 40 lei RON/ cap animal  
Ovine, caprine 20 lei RON/ cap animal  

 
Păşunatul fără drept reprezintă: 

- păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxele de păşunat; 
- păşunatul cu animale neînregistrate în registrul agricol; 
- păşunatul în alte locuri decât cele stabilite; 
- păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitare care să ateste starea de 

sănătate a acestora; 
- păşunatul în perioada interzisă; 
Art.11. – Organizarea stânilor pe raza municipiului se va face numai cu autorizarea 

Primăriei Fălticeni contra unei taxe de  50 lei RON.  
Art.12. -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 26 / 30.03.2006. 
Art.13 – Direcţia economică şi Compartimentul fond funciar vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.  
           Art. 14. – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul fond funciar – Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                 Ing. Mogoş Eugen   

 
  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
 
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 27 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          R O M Â N I A  
              JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                  F Ă L T I C E N I 
  
 

 

H O T Ă  R Â R E 
privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat la 

 subsolul blocului nr. 1 din str. Ana Ipătescu, de către Comitetul de  
Cruce Roşie – filiala Fălticeni  

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.2654 / 
05.02.2007 ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.2655 / 05.02.2007; 
- adresa Filialei Judeţene de Cruce Roşie Suceava - Subfiliala Fălticeni, nr. 11 / 

19.02.2007; 
În temeiul prevederilor art. 25 din Legea protecţiei civile nr. 481 / 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare;   
În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. „c”, art. 126, art.46, alin.2 1 şi art.50  
din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă prelungirea termenului de folosinţă gratuită, pe o perioadă de un 
an respectiv 01.01.2007 – 01.01.2008, a spaţiului situat la subsolul blocului   nr.1 din           
str. Ana Ipătescu de către Comitetul de Cruce Roşie – filiala Fălticeni, în vederea stocării şi 
păstrării materialelor de intervenţie şi de acordare a primului ajutor. 

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.   
          Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

              Ing. Mogoş Eugen   
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 26 
 

                    
 

           
 



 
 
                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          
                        FĂLTICENI        
    
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea achiziţionării de la S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni a unei suprafeţe  

de 1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă construită de 168 m.p.  
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.2662 din 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la  nr.2663 din 05.02.2007;  

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 conformitate cu prevederile art. 38, alin. 1, art.46, alin.2, lit.”e” şi art. 50 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art.1: Se aprobă achiziţionarea de la S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni cu sediul în Municipiul 
Fălticeni,              str. 13 Decembrie, nr.25 a unei suprafeţe de 1381 m.p. teren şi a clădirii cu 
suprafaţa construită de 168 m.p.  

Art.2: Suprafaţa totală de 1381 m.p. este compusă din două parcele, respectiv: 
- 442 m.p. pentru Serviciul Gospodărie Comunală; 
- 939 m.p. pentru Piaţă şi Bazar. 

             Art. 3: Se numesc în Comisia de negociere a preţului care se va stabili în vederea 
achiziţionării terenului şi a clădirii următorii consilieri locali: 

1. ing. Fîntînaru Mihai  
2. ing. Drob Ioan 

             Art. 4: Comisia de negociere constituită ulterior prin dispoziţie, din care vor face parte şi trei 
reprezentanţi ai aparatului de specialitate al primarului, va încheia cu S.C. “ELBI” S.A. un proces – 
verbal prin care se va stabili preţul imobilelor, urmând ca acesta să fie aprobat de către Consiliul 
Local.  
             Art. 5: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 24  

 
 



          
                     R O M Â N I A 
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          
                        FĂLTICENI        
     
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea preţurilor / tarifelor pentru Serviciul public de alimentare cu apă 

şi de canalizare din Municipiul Fălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr.2656 din 05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la  nr.2657 din 05.02.2001;  

- adresa nr. 307 / 22.02.2007 a S.C. “ACET” S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni; 
- Avizul nr. 666 / 22.02.2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Servicii Publice de Gospodărie Comunală;  
 În temeiul prevederilor art.32, alin.1, lit. e din O.G. nr. 32 / 2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi ale Procedurii din 18.12.2002 de stabilire, ajustare şi 
modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobate prin H.G. nr. 1591 / 2002; 

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 conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „ a”, pct.14, art. 46, 
alin.1, lit.”a” şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă modificarea preţurilor / tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare – epurare din Municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
 
        - lei RON - 

Serviciul public   Preţ / Tarif / cu T.V.A. 
pentru populaţie  

Preţ / Tarif /  fără 
T.V.A. pentru rest 

utilizatori  
Apă potabilă  2,61 2,19 
Canalizare – Epurare 
 

1,02 0,86

 
             Art. 2: Preţurile / tarifele prevăzute la art.1 vor fi aplicate începând  cu data de 
01.02.2007. 
             Art. 3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri revine S.C. “ACET” 
S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni.   
 
 
 



 
 
             Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni; 
o S.C. “ACET” S.A. Fălticeni. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
              Ing. Mogoş Eugen   

 
  
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
Fălticeni: 28.02.2007 
Nr. 23 
 

                    
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
          R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                                
                        FĂLTICENI        
    
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr.2660 
din 05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la  nr.2661 din 05.02.2001;  

- adresa nr. 403 / D.G.G.L. / 19.02.2007 a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

 În temeiul prevederilor art.6, alin.2 din Normele Metodologice privind modul de încasare şi 
utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile 
publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis / 2003 şi ale art. 2 din Legea 
nr. 482 / 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou – născuţi, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În baza prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale; 

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. 38, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 46, alin.2, lit.”a” şi art. 50 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, după 
cum urmează: 
                        - lei  - 

Denumirea indicatorilor  Cod indicator Suma cu care se 
majorează prevederile 

iniţiale  
VENITURI – TOTAL   + 130.047
Capitol:  
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 
 
Subcapitol:  
Donaţii şi sponsorizări  
 
Capitol:  
Subvenţii de la bugetul de stat  
 
Subcapitol:  
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar  
 
Subcapitol:  
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou 

37.02 
 
 

37.02.01 
 
 

42.02 
 
 

42.02.29 
 
 

42.02.36 

+ 10.047

+ 10.047

+ 120.000

+ 60.000

+ 60.000



– născuţi  
 
CHELTUIELI – TOTAL   + 130.047 
  
Capitol:  
Învăţământ 
Paragraf: Învăţământ preşcolar  
 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
 

65.02 
 

65.02.03.01 
 

20 

+ 10.047

+ 10.047

+ 10.047

Articol: Reparaţii curente  
 
Capitol:  
Asigurări şi asistenţă socială 
 
Subcapitol:  
Asistenţă socială pentru familie şi copii  
 
Titlul VIII – Asistenţă socială  
 
Articol: Ajutoare sociale   
  
Alineat: Ajutoare sociale în numerar  
 
Alineat: Ajtoare sociale în natură  
 
Capitol:  
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  
 
Subcapitol:  
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale  
 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
 
Articol: Alte cheltuieli  
  
Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

20.02 
 

68.02 
 
 

68.02.06 
 
 

57 
57.02 

 
 

57.02.01 
 

57.02.02 
 
 

70.02 
 

70.02.20 
 
 
 

20 
 

20.30 
 

20.30.30 

+ 10.047

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000
+ 60.000

+ 24.000

+ 36.000

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000
 
             Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 7 
“Voinicelul” cu suma de 10.047 lei, corespunzător sponsorizării primite, la titlul II: Bunuri şi servicii, 
articolul : Reparaţii curente  
             Art. 3: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
             Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   
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                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                           
                        FĂLTICENI        
    
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea efectuării cheltuielii în sumă de 50.385 lei reprezentând penalităţi 

aferente întârzieriii la plata facturilor de energie electrică, cheltuieli de judecată şi 
cheltuieli de executare, conform somaţiei emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 

al Biroului individual executor judecătoresc Hopu Vasile 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la           
nr. 2664 din 05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la  nr. 2665 din 05.02.2007;  

- somaţia emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 al Biroului individual 
executor judecătoresc Hopu Vasile;  

 În temeiul prevederilor art.20, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale;  
 În baza prevederilor art.1 din O.G. nr.22 / 2002 privind executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, ale art.21, alin. (4) şi (5) şi ale art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                
   Art.1: Se aprobă efectuarea cheltuielii în sumă de 50.385 lei reprezentând 
penalităţi aferente întârzierii la plata facturilor de energie electrică, cheltuieli de judecată şi 
cheltuieli de executare, conform somaţiei emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 al 
Biroului individual executor judecătoresc Hopu Vasile.   
   Art.2: Suma prevăzută la art.1 se va plăti din sumele aprobate prin bugetul local la 
Subcapitolul 51.02.01 “Autorităţi executive şi legislative”, Titlul II –“Bunuri şi servicii”.               
             Art.3: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
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