
 



 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                     
                                                        
            

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea re ţelei şcolare din municipiul F ălticeni pentru anul şcolar 2012 - 2013 

 
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  217/05.01.2012; 
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 218/05.01.2012; 
- adresa nr. 149/2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava;  

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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 
6 din Ordinul nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţământ preuniversitar; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 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 organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni pentru 
anul şcolar 2012 – 2013, cu noile denumiri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2: Primarul, prin compartimentele specializate, precum şi unităţile de învăţământ din 
municipiul Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                                                                                         
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                  Mihaela Busuioc 
 
 
   Falticeni, 26.01.2012 
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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local nr. 68/ 24.11.2011 
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
 -expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  219 /  05.01.2012; 
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, inregistrat la nr. 220 / 05.01.2012; 

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. 288 pct.(1),Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, ale pct. 224 si pct. 290^1 alin(2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Codului fiscal şi ale art. 263 alin. (4)  si alin. (5)  din O.U.G. nr. 125 din 30.12.2011 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  

În temeiul prevederilor 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 modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 68/24.11.2011 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala 
autorizata egala sau mai mare de 12 tone prevazute la art. 263 al. (4) din Legea 571/2003 si pentru 
mijloacele de transport reprezentand combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri 
rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, care va avea urmatorul 
cuprins: 
 
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, aplicabile în anul fiscal 2012 
Impozitul (în lei/an) 

 Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

1 două axe     
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 
  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 



  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 
  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 
  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 

II 3 axe     
  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 
  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 
  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 
  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 
  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 
  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 
  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 

III 4 axe     
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 
  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 
  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 
  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 
  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport 
de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

Impozitul (în lei/an) 

  Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I 2+1 axe     
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 
  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 
  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 
  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 
  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 
  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 
  9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 

II 2+2 axe     
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 



  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 
  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 
  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 
  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 
  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 
  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 
  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 
  9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 

III 2+3 axe     
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 
  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 

IV 3+2 axe     
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 
  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 
  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 

V 3+3 axe     
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 
  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 
  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 
 

Art. 2.  Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Dr. Ioan Corduneanu                                                                                               
                                                                                                      Contrasemneaz ă  
                                                                                                SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                      Mihaela Busuioc 
  Falticeni, 26.01.2012 
  Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                 CONSILIUL LOCAL 
                                                                              
 
                                                               H O T A R Â R E 

privind aprobarea num ărului asisten ţilor personali ai 
persoanelor cu handicap pentru anul 2012 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 221 din 05.01.2012; 
- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr. 222 din 

05.01.2012; 
             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, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei 
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 45, alin.1, art. 
47 şi 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, pentru anul 2012, un număr de 100 de asistenţi personali pentru persoanele 
cu handicap din municipiul Fălticeni.  
 Art.2 . Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii. 
 Art.3 . Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciul Public de 
Asistenţă Socială şi Serviciului Resurse Umane - Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                        
                                                                  

                                                                                             Contrasem nează  
                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                  Mihaela Busuioc 
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                     R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                CONSILIUL LOCAL                                                                                     
                                                                                                                                                             

                                                                                                
 

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de închiriere a imo bilului situat în municipiul F ălticeni, str. 

Pleşeşti Gane f.n. 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 223/05.01.2012;  
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 224/ 05.01.2012;  
- cererea d-nei Amariei Elena înregistrată la nr. 163/05.01.2012; 

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 prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c,  art. 45, alin. 3 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 
           Art.1:   Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a imobilului situat în municipiul Fălticeni, 
str. Pleşeşti Gane f.n. - proprietatea privată a municipiului Fălticeni, pentru o perioadă de un an de 
zile, respectiv 01.01.2012 – 31.12.2012. 

            Art.2:   La expirarea perioadei de închiriere prevăzute la art. 1 termenul de închiriere va putea fi 
prelungit prin acordul părţilor, sub condiţia achitării la zi a preţului chiriei.  
            Art.3:  Compartimentul Spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                        
                                                                  

                                                                                             Contrasem nează  
                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                  Mihaela Busuioc 
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