
. r  RoMANra
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
rAr'ucrm 

HOrAnAnn
privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul2011

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul Suceava:
AvAnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistrat[ la nr.2131 din
03.02.201r;

- raportul de specialitate al Direcliei Economice din cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni
inregistrat lanr.2132 din 03.02.20I I

- adresele nr. 60022 din 06.01 .2011, ni.0OO:q din 11.01.201I si nr. 60074 din 20.01.2011 de
la D.G.F.P. Suceava;

-  adreselenr .234din05.01.2011gi  nr .871 d in17.01 .20 l lde laConsi l iu lJudeleanSuceava;
- adresanr.72l din27.0l.2011 de la Direclia de Sdndtate Publicd -judeful Suceava;
- adresa nr. 467 din 31.01.201 1 de la Colegiul Nafional ,,Nicu Gane";
- adresa nr. 581 din27.0l.20l l  de la Colegiul Tehnic ,,Mihai Bdcescu";
- adresa nr. 684 din 3l .01.2011 de la Colegiul Agricol;
- adresa nr. 60 din29.01.2011 de la $coala cu clasele I-VIII nr. I  , ,Al.I .Cuza";
- adresa nr.237 din 28.01.201 1 de la $coala cu clasele I-VIII nr.2 ,,Ion lrimescu";
- adresa nr.226 din28.0L201l de la $coala cu clasele I-VIII nr. 3 ,,Mihail Sadoveanu";
- adresa nr.223 din28.01.2011 de Ia $coala cu clasele I-VIII nr. 6 ,,Ioan Ciurea";
- adresa nr. 5 I din 3 1.01.201 1 de la Gradinila cu program normal nr. 7 ,,Voinicelul";
- adresa nr.75 din 28.01 .2011 de la Grddinifa cu program prelungit nr. 4 ,,Pinocchio";
- adresele nr.323 din 13.01.2011 9i nr.465 din 31.01.201'l  de la Spitalului Municipal;

inbaza:
- prevederilor Legii nr.286 I 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;
- prevederilor Legii nr. 273 I 2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile $r

completdrile ulterioare;
- prevederilor Legii nr. 69 I 2010 a responsabilitAfli fiscal-bugetare;
- prevederile Ordinului Ministrului Administrafiei gi Internelor gi al Ministrului Finanlelor

Publice nr. 7 /571 201 I privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent

^ bugetului general centralizat al unitdlilor administrativteritoriale pe anul 20ll
In baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanfe,

administrarea domeniului public gi privat al municipiului, servicii gi comer!, Comisiei pentru
inv[!6mdnt, sdn[tate, culturd, culte, protecfie social6, sport, turism gi agrement, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, proteclia mediului, conservarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd qi Comisiei pentru administralie public6, juiidicd, apdrarca
ordini i publice, respectarea drepturi lor gi I ibertdlilor cetdfenilor;

In temeiul prevederi lor art.36, al in.2,l i t .  , ,b", a1in.4,l i t .  , ,a", art.45, al in.2,l i t .  , ,a", art. 49 gi
arr..63, alin.1, lit. ,,c" gi alin.4, lit.,,b"din Legeanr.2l5l200l a administralieipublice locale - republicata,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE
.

Art. l :  Se aprobd Bugetul local pe anul20l1, conform anexelor nr. l ,  1a gi 1b.

. Art.2: Se aprobd Bugetul instituliilor publice qi activitdlilor finanlate din venituri proprii gi
subvenlii din bugetul local pe anul 201 1, conform anexelor nr. 2,2a gi 2b.

.Art.3: Se aprobd Bugetul instituliilor publice gi activitdlilor finanfate integral din venituri proprii pe
anul 201 l, conform anexelor nr. 3, 3a gi 3b.

Art.4: Se aprobd Bugetul general consolidat pe anul 2011, conform anexei nr. 4.



,/!)
, )

Art.S: Se aprobd Programul de investilii publice pentru anul 2011 pe grupe de investilii qi surse de
frnan[arc, conform anexei nr. 5.

Art.6: Se aprobd Figele obiectivelor de investiliinoi qi in continuare, conform anexelor nr. 6-15.
Art.7: Se aprobd Detalierea poziliei globale ,,Alte cheltuieli de investifii" cuprinsd ?n programul de

investi{ii publice pe anul 20ll, conform anexei nr. 16.
Art.8: Se aprobd alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei unor unitafl de cult din

municipiul Fdlticeni dupd cum urmeazd,:
- 10.000 lei Parohiei ,,Sfdntul Nicolae,,
- 10.000 lei Parohiei ,,Nagterea Domnului',
- 30.000 lei pentru Catedrala,,invierea Domnului,'

Art.9: Se aprobd ca excedentul rezultat la tncheierea exerciliului bugetar al anului 2010 sd fie
utilizat astfel:

- 5.228.100 lei ca surs6 de finanfare a cheltuielilor secliunii de dezvoltare a Bugetului local pe
anul 201 1, conform anexei 17; 

' 
.- 200.000 lei pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalajele intre-

venituri qi cheltuieli ?n anul 2011.
Art.l0: Se aprobd ca excedentele rezultate din execufia

activitdtilor finanfate integral din venituri proprii pentru anul
bugetelor de venituri gi cheltuieli ale
2010 sd se reporteze in anul 2011 cu

aceeaqi destina{ie, conform anexei nr. 17a.
Art.ll: Se aprobd bugetele institutiilor de invdldmAnt

local, conform anexelor nr. I 8 - 26.
preuniversitar de stat finan{ate din Bugetul

Art.l2: Se aprobd bugetele activitdlilor finanlate integral din venituri proprii din cadrul unitdlilor de
inv6!6mdnt cu personalitate juridicd, conform anexelor nr. 27 - 32.

Art.13: Se aprobd bugetul activitdfii finanlate integral din venituri proprii Piafa Agroalimentar6 -
Bazar, conform anexei nr. 33.

Art,l4: Se aprobb bugetul Spitalului Municipal conform anexelor nr.34 gi 34a.
Art.15: Se aprobd bugetul Muzeului de artd,,Ion lrimescu" conform anexei nr. 35.

- Art.l6: Se aprobd numdrul de personal qi fondul sa[ariilor d,ebazd,pentru aparatul de specialitate al
Primarului gi pentru instituliile publice din subordinea Consiliului Local, conform anexei nr. 36.

Art.17: Anexele nr. I - 36 fac parte integrantd din prezentahotrrdre.
Art.18: DirecJia Economicd, Direclia Administra{ie Public5 Locald, Direclia Tehnic6, Direclia

Administralia Piefelor gi compartimentele de specialitate din cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni,
instituliile cu personalitate juridicd subordonate, vor duce la indeplinire prevederile prezenteihotdr6ri.

Art. 19: Hotdrdrea se comunicE la:
- Institulia Prefectului - Judelul Suceava;
- Primar;
- Direclia Economicd, Direclia Tehnicd, Direclia Administralie Public6 Locald qi Direclia

Administralia Piefelor din cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni ;
- Instituliile publice cu personalitate juridicd subordonate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MUNICIPIU



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                               
                 HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2143/03.02.2011; 

      -  prevederile art. 12, alin. (1), lit. c), 28 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si de 
agrement şi comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul art. 36, alin. (4), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 şi al art. 45, alin.(1) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava”, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.2: Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman                                                                     

                                                                                         
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                        Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 08.02.2011 
Nr. 6                               



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

                                                                               
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2144/03.02.2011; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe şi 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 temeiul art. 36, alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 şi al art. 45, alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se aprobă cofinanţarea de către Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, a 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava”, cu suma de 412.938 Euro fără T.V.A., ce reprezintă contribuţia din 
cheltuielile eligibile aferente investiţiilor, defalcate astfel: 

-anul 2011 – 103.234 Euro; 
-anul 2012 – 165.175 Euro; 
-anul 2013 – 144.528 Euro. 
Art.2: Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 7/08.02.2011 se abrogă. 

        Art.3: Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman                                                                     

                                                                                         
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
 
 
               
Fălticeni, 08.02.2011 
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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                               

 
                 HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni 
în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2145/03.02.2011; 
În baza avizelor comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 

sociala, activitati sportive şi de agrement şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

      În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1),  art. 45, alin.(1) şi art. 49 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum 
urmează: 

 
1. Colegiul Naţional "Nicu Gane" 1. prof.CONSTANTIN BULBOACĂ 
  2. 
  3. 
2. Colegiul Agricol 1. prof.GABRIEL MATEI 
  2. 
  3. 
3. Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" 1. prof. OVIDIU-CONSTANTIN DAN 
  2. 
  3. 
4. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. 

Cuza" 
1. ing. EUGEN MOGOŞ 

  2. 
5. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion 

Irimescu" 
1.CĂTĂLIN-CONSTANTIN COSTEA 



  2. 
6. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail 

Sadoveanu" 
1. prof.VASILE SBURLEA 

  2. 
  3. 
7. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan 

Ciurea" 
1. DUMITRU ROMAN 

  2. 
8. G.P.N. nr. 4 "Voinicelul” 1. 
9. G.P.P. nr. 4 "Pinochio" 1.Ed.DULGHERIU MARIA  

  
 

            Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite. 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman                                                                     

                                  
 
                                                        

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc 
 
 
 
               
Fălticeni, 08.02.2011 
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