
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                               
                 HOTĂRÂRE 

 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
26090/31.12.2010 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare înregistrat la nr. 
26091/31.12.2010;  
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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive, 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 prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 45, alin. 1 şi art. 49 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 constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Fălticeni, în 
următoarea componenţă: 

1. ing. Vasile Tofan – primarul municipiului Fălticeni 
2. comisar şef Constantin Gagiu – şeful Poliţiei municipiului Fălticeni 
3. şeful Poliţiei locale Fălticeni 
4. Mihaela Busuioc – secretarul municipiului Fălticeni 
5. Sabin Ghilea - consilier local 
6. ec. Gheorghe Aldea - consilier local 
7. Viorel Dominte - consilier local 

Art.2:  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine 
publică a Municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3:  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
            Art.4: Primarul Municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Cătălin - Gheorghe Coman                                                                  

                                                                                         
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                              Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 27.01.2011 
Nr. 1                               



                          
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                       

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul 
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea desfăşurării 

activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni 
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
26092/31.12.2010 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat la nr. 
26093/31.12.2010;  
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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2 şi art. 49 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 prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă de 1 an, 
respectiv 01.01.2011 – 31.12.2011, a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 
Eminescu, bl. 1(parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

 Art.2:  Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună(fără TVA). 
         Art.3: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului 
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Prof. Cătălin - Gheorghe Coman                                                          
                                                                                     

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                      Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 27.01.2011 
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                             

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 

prevederile 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.  
26094/31.12.2010 

- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr. 
26095/31.12.2010;  

            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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 49 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 Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

          
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Cătălin - Gheorghe Coman 

                                                                                     
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                      Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 27.01.2011 
Nr. 3                               



 
                        

              ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                        
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
              CONSILIUL LOCAL 
 
                                                                                            
                                                                                                                  

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea prevederilor HCL nr.106/ 25.11.2010 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 
în 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. 
26096/31.01.2010;   
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 
26097/31.01.2010; 

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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive, 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 prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind 
impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1), prevederilor Hotărârii Guvernului nr.44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 224 si 
pct.290^1 alin(2), prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1347/2010 privind nivelurile 
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si alin (5) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în 
anul fiscal 2011; 
 În temeiul prevederilor art. 23 din Metodologia nr. 2112516/2010 pentru aplicarea 
unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul soţilor, aprobată de către 
directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;  

În conformitate cu  prevederile art. 27, art. 36, alin.2, lit.b , alin. 4, lit.c şi art. 45, 
alin. 2, lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
           Art.1. Se aprobă modificarea impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu 
masa totală autorizată egală sau mai mare de peste 12 tone şi a combinaţiilor de 



autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala 
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, după cum urmează: 
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

plicabile în anul fiscal 2011: a 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport 
intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 
operaţiunile de transport 
intern şi internaţional 

  Numărul axelor şi masa 
totală maximă autorizată 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

I Vehicule cu două axe         
  1 Masa de cel puţin 12 

tone, dar mai mică de 
13 tone 

0 133 0 133 

  2 Masa de cel puţin 13 
tone, dar mai mică de 
14 tone 

133 367 133 367 

  3 Masa de cel puţin 14 
tone, dar mai mică de 
15 tone 

367 517 367 517 

  4 Masa de cel puţin 15 
tone, dar mai mică de 
18 tone 

517 1.169 517 1.169 

  5 Masa de cel puţin 18 
tone 

517 1.169 517 1.169 

II Vehicule cu 3 axe         
  1 Masa de cel puţin 15 

tone, dar mai mică de 
17 tone 

133 231 133 231 

  2 Masa de cel puţin 17 
tone, dar mai mică de 
19 tone 

231 474 231 474 

  3 Masa de cel puţin 19 
tone, dar mai mică de 
21 tone 

474 615 474 615 

  4 Masa de cel puţin 21 615 947 615 947 



tone, dar mai mică de 
23 tone 

  5 Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică de 
25 tone 

947 1.472 947 1.472 

  6 Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică de 
26 tone 

947 1.472 947 1.472 

  7 Masa de cel puţin 26 
tone 

947 1.472 947 1.472 

III Vehicule cu 4 axe         
  1 Masa de cel puţin 23 

tone, dar mai mică de 
25 tone 

615 623 615 623 

  2 Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică de 
27 tone 

623 973 623 973 

  3 Masa de cel puţin 27 
tone, dar mai mică de 
29 tone 

973 1.545 973 1.545 

  4 Masa de cel puţin 29 
tone, dar mai mică de 
31 tone 

1.545 2.291 1.545 2.291 

  5 Masa de cel puţin 31 
tone, dar mai mică de 
32 tone 

1.545 2.291 1.545 2.291 

  6 Masa de cel puţin 32 
tone 

1.545 2.291 1.545 2.291 

 
2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
plicabile în anul fiscal 2011: a 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport 
intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 
operaţiunile de transport 
intern şi internaţional 

  Numărul axelor şi masa 
totală maximă autorizată Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 



echivalent 
recunoscut 

echivalent 
recunoscut 

I Vehicule cu 2+1 axe         
  1 Masa de cel puţin 12 

tone, dar mai mică de 
14 tone 

0 0 0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 
tone, dar mai mică de 
16 tone 

0 0 0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 
tone, dar mai mică de 
18 tone 

0 60 0 60 

  4 Masa de cel puţin 18 
tone, dar mai mică de 
20 tone 

60 137 60 137 

  5 Masa de cel puţin 20 
tone, dar mai mică de 
22 tone 

137 320 137 320 

  6 Masa de cel puţin 22 
tone, dar mai mică de 
23 tone 

320 414 320 414 

  7 Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică de 
25 tone 

414 747 414 747 

  8 Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică de 
28 tone 

747 1.310 747 1.310 

  9 Masa de cel puţin 28 
tone 

747 1.310 747 1.310 

II Vehicule cu 2+2 axe         
  1 Masa de cel puţin 23 

tone, dar mai mică de 
25 tone 

128 299 128 299 

  2 Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică de 
26 tone 

299 491 299 491 

  3 Masa de cel puţin 26 
tone, dar mai mică de 
28 tone 

491 721 491 721 

  4 Masa de cel puţin 28 
tone, dar mai mică de 
29 tone 

721 871 721 871 

  5 Masa de cel puţin 29 871 1.429 871 1.429 



tone, dar mai mică de 
31 tone 

  6 Masa de cel puţin 31 
tone, dar mai mică de 
33 tone 

1.429 1.984 1.429 1.984 

  7 Masa de cel puţin 33 
tone, dar mai mică de 
36 tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

  8 Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică de 
38 tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

  9 Masa de cel puţin 38 
tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

III Vehicule cu 2+3 axe         
  1 Masa de cel puţin 36 

tone, dar mai mică de 
38 tone 

1.579 2.197 1.579 2.197 

  2 Masa de cel puţin 38 
tone, dar mai mică de 
40 tone 

2.197 2.986 2.197 2.986 

  3 Masa de cel puţin 40 
tone 

2.197 2.986 2.197 2.986 

IV Vehicule cu 3+2 axe         
  1 Masa de cel puţin 36 

tone, dar mai mică de 
38 tone 

1.395 1.937 1.395 1.937 

  2 Masa de cel puţin 38 
tone, dar mai mică de 
40 tone 

1.937 2.679 1.937 2.679 

  3 Masa de cel puţin 40 
tone, dar mai mică de 
44 tone 

2.679 3.963 2.679 3.963 

  4 Masa de cel puţin 44 
tone 

2.679 3.963 2.679 3.963 

V   Vehicule cu 3+3 axe         
  1 Masa de cel puţin 36 

tone, dar mai mică de 
38 tone 

794 960 794 960 

  2 Masa de cel puţin 38 
tone, dar mai mică de 
40 tone 

960 1.434 960 1.434 

  3 Masa de cel puţin 40 1.434 2.283 1.434 2.283 



tone, dar mai mică de 
44 tone 

  4 Masa de cel puţin 44 
tone 

1.434 2.283 1.434 2.283 

 
         Art. 2. Se aprobă completarea Anexei la HCL nr. 106/25.11.2011 privind Taxele 
speciale în domeniul stării civile, prin introducerea taxei pentru eliberarea certificatului 
de divort în cuantum de 300 lei.  
         Art. 3. Serviciul Impozite şi Taxe şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Cătălin - Gheorghe Coman 

                                                                                     
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                      Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 27.01.2011 
Nr. 4                             
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


