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HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea cuantumului veniturilor potenţiale obţinute din valorificarea 

bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru 
nevoile familiale, în vederea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
1816/02.02.2011; 

- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr.  
1817/02.02.2011; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
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 baza prevederilor art. 8, alin. 4, alin. 6 şi 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 21 şi 22 din 
H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 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 stabileşte cuantumul veniturilor potenţiale obţinute din valorificarea 
bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile 
familiale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Veniturile nete lunare obţinute de către beneficiarii care prestează munci 
ocazionale vor fi declarate pe proprie răspundere de solicitanţi, acestea stabilindu-se în 
cuantum de 40 lei/zi, prevedeile prezentului articol fiind aplicabile şi beneficiarilor alocaţiilor 
pentru susţinerea familiei. 
           Art.3: Bunurile mobile cuprinse în anexa nr. 5, poziţia 2 la H.G. nr. 50/2011 sunt 
considerate de mare valoare dacă venitul cumulativ care se obţine din vânzarea acestora 
depăşeşte 3000 lei, valoarea acestor bunuri fiind declarată pe propria răspundere de către 
solicitanţi.  
            Art.4: Se aprobă acordarea ajutorului bănesc de urgenţă următoarelor categorii de 
familii şi persoane singure, aflate în situaţii de risc şi în situaţii excepţionale, pe bază de 
anchetă socială, altele decât cele prevăzute de lege:  



- familiilor şi persoanelor singure care nu sunt beneficiare ale Legii nr. 416/2001, familiilor şi 
persoanelor singure care nu realizează venituri sau care au venituri reduse pe membru de 
familie sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat pentru: înmormântare, calamităţi 
naturale, incendii, accidente saualte situaţii care nu sunt prevăzte de lege. 
           Art.5: Prevederile HCL nr. 110/26.10.2006  se abrogă. 
           Art.6: Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Direcţiei poliţie locală a municipiului Fălticeni, aprobarea organigramei  şi 
a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 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. 1818/02.02.2011; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 1819/02.02.2011; 
- avizul A.N.F.P. nr. 871128 pentru avizarea funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Fălticeni, precum şi pentru asimilarea funcţiilor şi 
salariilor de bază ale personalului încadrat în funcţii publice specifice, cu funcţii publice 
generale; 

- avizul Comisiei locale de ordine publică, înregistrat sub nr. 3470/17.02.2011 ; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 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 baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 155/2010  a poliţiei locale şi H.G. nr. 1332/2010 

privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi  art. 50 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1. Se aprobă înfiinţarea Direcţiei poliţie locală a municipiului Fălticeni, structură fără 
personalitate juridică, în subordinea primarului municipiului Fălticeni, prin reorganizarea Serviciului 
poliţie comunitară, începând cu data de 01.02.2011. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei poliţie locală, 
conform anexei nr. 1 

Art.3. Se aprobă criteriile de participare la concursul de ocupare a funcţiei publice de 
conducere de director executiv al Direcţiei poliţie locală, conform anexei nr. 2 
 Art.4.  Se aprobă organigrama municipiului Fălticeni, conform anexei nr. 3. 
 Art.5. Se aprobă statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni, conform anexei nr. 4.  
 Art.6.  Anexele 1 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării unei locuinţe către titulara contractului de închiriere, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
1822/02.02.2011; 
         -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat  la nr. 
1823/02.02.2011;          
         -  cererea d-nei Pascaru Laura înregistrată la nr. 15880/26.07.2010; 

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 baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în ptoprietatea statului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b,  art. 45, alin. 3 şi ale 
art. 49 din Legea 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 vânzarea locuinţei situate în municipiul Fălticeni, str. Victoriei nr. 
64, către d-na Pascaru Laura, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 
5463/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Art.2. Preţul locuinţei se calculează potrivit Decretului – lege nr. 61/1990 şi ale Legii 
nr. 85/1992, republicată. 

Art.3.  Direcţia economică şi Comprtimentul spaţiu locativ vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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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.  
3946/24.02.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.  3947/24.02.2011; 
- adresa S.C. Eptisa România S.R.L înregistrată la nr. 1662/24.02.2011; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
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. 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.  
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