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

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.3891 din 05.03.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la  nr.3892 din 05.03.2007;  

 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;  

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 baza prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.45, alin. 2, lit. „ a” şi ale  art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  
 

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   + 170.300
 
Capitol:  
Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile  
 
Subcapitol:  
Donaţii şi sponsorizări  
 
 
 

 
37.02 

 
 
 

37.02.01 
 
 

+ 170.300

+ 170.300

CHELTUIELI – TOTAL   + 170.300



  
Capitol:  
Învăţământ 
Paragraf: Învăţământ secundar inferior 
 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
 
Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  

65.02 
 

65.02.04.01 
 

20 
 

20.30.30 

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300
 
Capitol:  
Cultură, recreere şi religie 
 
Paragraf: Muzee 
 
 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice    
 
Articol: Transferuri către instituţii publice  

 
 

67.02 
 

67.02.03.03 
 
 

51 
 
 

51.01.01 

+ 170.000

+ 170.000

+ 170.000

+ 170.000

 
             Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Colegiului Agricol Fălticeni 
cu suma de 300 lei, corespunzător sponsorizărilor primite, paragraful „Învăţământ secundar 
inferior”, titlul II: Bunuri şi servicii, aliniatul: „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”.  
 Art. 3: Sumele prevăzute la art.1 şi 2 se repartizează în trimestrul I.  
              Art. 4: Direcţia economică 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 Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Ing. Hanganu Fenichi Emil 

  
  
 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
Fălticeni: 29.03.2007 
Nr. 35 
 

 
 
 
 
 
 



 
            

           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 amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă  

de 338 m.p. în incinta Parcului Prefecturii 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.3885/ 
05.03.2007 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.3886 / 05.03.2007; 
În conformitate cu prevederile art.13, alin. b din Legea nr. 350 / 2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului, art.10 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată; 

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. 36, alin. 2, lit.”c”, art.45, alin.3 şi art.49 din Legea nr.215/ 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 Art. 1. – Se aprobă amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în suprafaţă de 338 
m.p. în incinta Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

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. Hanganu Fenichi Emil 

  
   
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
Fălticeni: 29.03.2007 
Nr. 33 
 
 
 
 



           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 preţului de achiziţionare a suprafeţei de 1381 m.p. teren şi a clădirii în 

suprafaţă de 168 m.p. de la S.C. „ELBI” S.A. Fălticeni  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.3887/ 
05.03.2007 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.3888 / 05.03.2007; 
- prevederile H.C.L. nr. 24 / 28.02.2007 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. ; 

- procesul – verbal de negociere nr. 4516 / 21.03.2007 încheiat între părţi ; 
În conformitate cu prevederile art.7, alin.6 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, art.71 din H.G. nr. 925 
/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţii publice din O.U.G. nr. 34 / 2006; 

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. 36, alin. 1, art. 45 , alin. 1 şi art.49 din Legea 215/ 2001 a 
administraţiei publice  locale, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

Art. 1. – Se aprobă suma de 240.000 lei reprezentând preţul achiziţionării suprafeţei de 
1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă de 168 m.p. de la S.C. „ELBI” S.A. Fălticeni, preţ stabilit în 
urma negocierilor purtate de către părţi şi consemnat în procesul – verbal de desfăşurare a 
negocierilor nr. 4516/ 21.03.2007;  

Art.2. – Din suma totală de 240.000 lei:  
(1) Suma de 125.450 lei reprezintă preţul stabilit pentru achiziţionarea suprafeţei de 939 

m.p. teren, în vederea extinderii Bazarului; 
(2) Suma de 114.550 lei reprezintă preţul stabilit pentru achiziţionarea clădirii în suprafaţă 

construită de 168 m.p. şi a suprafeţei de 442 m.p. teren, pentru dezvoltarea activităţii de 
gospodărie comunală.  

Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice, 
Direcţiei tehnice şi Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului 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. „ELBI” S.A. Fălticeni. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                     Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 29.03.2007 
Nr. 34 



 
            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 vânzarea unei locuinţe către titularul contractului de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 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.3883/ 
05.03.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.3884 / 
05.03.2007; 

- cererea d-lui Losniceriu Costel, înregistrată sub nr. 3663 / 23.02.2007 ; 
În baza prevederilor Legii 112 / 1995 privind imobilele trecute în proprietatea statului 

şi care nu au fost revendicate de foştii proprietari; 
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 şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi art.49 
din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţe către titularul contractului de închiriere, în 
conformitate cu prevederile Legii 112 / 1995, după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Losniceriu Costel  Botoşani, Nr. 68  
 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

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

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                     Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
    Simona Ciocan  
 
 
Fălticeni: 29.03.2007 
Nr. 36 



 
 

 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 înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 3889 / 
05.03.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 3890 / 05.03.2007;   

 În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă cu 
modificările şi completările ulterioare, art.1, alin.4 şi art.5 din O.G. nr. 88 / 2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 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 temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. a, alin.3, lit.b, art.45, alin.1 şi art.47 din Legea 215 / 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1. – (1) Se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ca serviciu public 

fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, prin 
reorganizarea Compartimentului situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni.  

(2) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se subordonează primarului municipiului 
Fălticeni.  

Art. 2. – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al municipiului Fălticeni, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 4. – Se aprobă contractul – cadru de voluntariat, conform anexei nr.4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul 
Compartimentului situaţii de urgenţă se transferă la Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă.  

Art. 6. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Biroului resurse 
umane din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

Art. 7: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentului situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                     Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
    Simona Ciocan  
Fălticeni: 29.03.2007 
Nr. 32 
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