
 
                     R O M Â N I A                                                                                           
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
                                                                                                                             
                                                                    HOTĂRÂRE 
                          privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.6637 din 19.03.2009; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la nr.6643 

din 19.03.2009; 
- adresele nr. 60419 din 16.03.2009 şi 60434 din 19.03.2009 ale  D.G.F.P. Suceava; 
- adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 3457 din 06.03.2009; 

        În baza prevederilor art.19 alin. (1), art.39 alin.(5) şi (6), art.58, alin. (3) şi (4) şi art. 71 alin.(2) şi (4) din Legea nr. 273 / 
2006 privind finanţele publice locale;       
               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, 
culte, protecţie socială, , 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. „b”, alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a”, art. 49 şi art.63, alin.1, lit. „c” şi alin.4, 
lit. „b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
                                                            
                                                                  
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E 
       
       Art. 1 : Se aprobă Bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr.1. 
       Art. 2 : Se aprobă detalierea subcapitolelor si paragrafelor de cheltuieli cuprinse în Bugetul local, pe titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate,  conform anexelor 2 – 25. 
       Art. 3: Se aprobă Bugetele instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din Bugetul local, conform anexelor 26 
– 34. 
       Art. 4: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr.35. 
       Art. 5 : Se aprobă detalierea Programului de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr. 36. 
       Art.6 :  Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor 37 - 45. 
       Art.7: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei pentru cheltuieli de capital Spitalului Municipal 
Fălticeni, după cum urmează: 7.000 lei pentru Trusă operaţie ginecologie, 10.000 lei pentru Trusă instrumentară ortopedie şi 
13.000 lei pentru Analizator hematologie. 
       Art.8: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2009, conform 
anexei nr. 46. 
       Art. 9 : Se aprobă detalierea subcapitolelor si paragrafelor de cheltuieli cuprinse în Bugetul instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2009, pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate,  conform anexelor 47 - 
49. 
        Art. 10 : Se aprobă ca excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii pe anul 2008, să fie reportat în anul 2009 cu aceleasi destinaţii, după cum urmează: Piaţă-Bazar: 233 043 lei şi 
activităţi autofinanţate din unităţi de învăţământ: 69.084 lei. 
       Art.11 : Se aprobă Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009, conform anexei 50. 
       Art. 12 : Se aprobă Bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009, pe titluri de cheltuieli, articole 
şi alineate,  conform anexelor 51 - 57. 
        Art.13: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 
2009, conform anexei 58. 
       Art. 14 : Se aprobă detalierea Programului de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii pe anul 2009, conform anexei 59. 
       Art. 15 :  Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe 
anul 2009, conform anexelor 60 - 70. 
        Art.16 : Se aprobă utilizarea sumei de 2.005.000 lei din fondul de rulment pentru finanţarea cheltuielilor de capital. 
       Art.17 : Se aprobă utilizarea sumei de 330.000 lei din Depozitul special pentru construcţii de locuinţe, pentru asigurarea 
utilităţilor la blocurile ANL de pe str. 9 Mai şi str. Cuza Vodă. 
        Art.18 : Se aprobă Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009, conform anexei nr.71. 
       Art. 19 : Se aprobă detalierea subcapitolelor si paragrafelor de cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009  
pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate,  conform anexelor 72 – 80. 



       Art. 20: Se aprobă Programul de investiţii  din veniturile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009, conform anexei 
nr.81. 
       Art. 21 : Se aprobă detalierea Programului de investiţii din veniturile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009, 
conform anexei 82. 
        Art. 22 : Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii din veniturile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009, conform 
anexelor 83 - 97. 
        Art. 23: Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2009, conform anexei 98. 
        Art. 24 : Se aprobă detalierea paragrafului de cheltuieli cuprins în Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2009  pe 
titluri de cheltuieli, articole şi alineate,  conform anexei nr.99. 
        Art. 25 : Se aprobă fişa obiectivului de investiţie cuprins în Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2009,  conform 
anexei nr.100 
       Art. 26 : Anexele 1 – 100 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
       Art. 27 : Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu 
personalitate juridică, instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
        Art.28:  Hotărârea se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
- Primar; 
- Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

              -    Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi instituţiilor de cultură subordonate.                                                                        
                   
                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             
             
  
                                                               
                                           
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                            
                                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                                    Mihaela Busuioc 
Fălticeni: 30.03.2009 
Nr. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
  CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                                                                                         
                                                 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Falticeni, 

judetul Suceava, aprobat prin HCL nr. 101/27.11.2008 
    
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.           
4590/24.02.2009;     

-   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4591/24.02.2009;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art. 7, lit. e şi art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit .”c”, alin. 5, lit.”c”,  art. 45, alin. 3 şi art. 47 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 completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 101/27.11.2008, prin includerea poziţiei 
nr.  669, care va avea următorul cuprins: 
  

Nr. crt. Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii/dării 

în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

RON 

Situaţia 
juridică 
actuală 

669  teren N – propr. 
privată a mun. 
Fălticeni, S –
D.E. Piscicola, V 
- propr. privată 
a mun. 
 Fălticeni, E-str. 
Şomuzului 
S= 5000 mp 

1991 20.000 lei Legea nr. 
18/1991 

 
                Art.2 -  Directia tehnica si Directia economica din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    
                Art.3. -   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică  şi Direcţia economică 
o Consiliul Judeţean Suceava 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                             
                                                                                        Mihaela Busuioc                                   

Fălticeni: 30.03.2009 
Nr. 16 
 



                      
 

 
                                     ROMÂNIA            
                       JUDEŢUL  SUCEAVA 
           CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                                FĂLTICENI                                                        
                                                                                                                     

HOTĂRÂRE 
privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008  pentru aprobarea participării 

Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea “ Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava  

 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -   expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  4588/24.02.2009 ;  
                -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4589/ 24.02.2009; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor art.8, alin. 2, lit. C şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 din OG. Nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. f 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 modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008  pentru aprobarea 
participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea “ Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, care va avea următorul 
cuprins: 
          “ Se aprobă predarea în folosinţă gratuită, pe timpul existenţei Serviciului public de 
salubritate, Asociaţiei prevăzute la art. 1, a suprafeţei de 5000 mp teren – proprietatea publică a 
municipiului Fălticeni, situată pe str. Şomuzului, f.n. şi prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre”   
 Art.2. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate va asigura ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri.  
            Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică şi Direcţia economică; 
o Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava; 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                             
                                                                                        Mihaela Busuioc 
                                                                                                                                                     

 
Fălticeni: 30.03.2009 
Nr. 17 
 
 
 



 
                             ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                          FĂLTICENI                                                           
                                                                                                                             
                                                                   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului 

Falticeni 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  4580/24.02.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului juridic , înregistrat la nr. 4581/ 24.02.2009; 

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

În baza prevederilor O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,m Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/ 2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. a, art.45, alin.1 si art.47 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 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului 
Falticeni, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  –  Prevederile HCL nr.  3/27.01.2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
            Art.3.  –  Secretarul va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
            Art.4.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Secretar municipiu 
 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                             
                                                                                        Mihaela Busuioc 
 
                                                                                                                                                    

 
Fălticeni: 30.03.2009 
Nr. 18 
 
 
 



 
 
                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
            FĂLTICENI                                                                                  

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a mesei gratuite la 

Cantina de Ajutor Social 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
           -   expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 4578/24.02.2009; 
           - raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat  la nr. 
4579/24.02.2009; 
            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 administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement 
 În baza prevederilor art. 13, alin. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;  

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.2,  art. 45, al. 1 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 Regulamentul de acordare a mesei gratuite la Cantina de ajutor social, conform 
anexei nr. 1; 

Art.2. Se instituie obligaţia efectuării muncii în folosul comunităţii pentru beneficiarii de masă 
gratuită la Cantina de ajutor social, conform normelor prevăzute în anexa nr. 2; 

Art.3.  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Serviciul Utilităţi Publice vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.5. –   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Serviciul Utilităţi Publice. 
 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                             
                                                                                        Mihaela Busuioc 
                                                                                                                                                    

 
Fălticeni: 30.03.2009 
Nr. 19 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
                                                                     
                                                                                                            Anexa nr. 1 la HCL nr. ________________ 
 
 
 
 

REGULAMENT 
privind acordarea mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social 

 
 
Art. 1. Acordarea mesei la Cantina de ajutor social se face în următoarele condiţii: 

a) în baza cererii solicitantului, însoţită de actele doveditoare, în urma anchetei sociale efectuate de 
personalul Serviciului public de asistenţă socială, prin dispoziţia primarului; 

b) acordarea se face începând cu data de 01 a fiecărei luni; 
c) în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social, Art. 2, beneficiază 

cu prioritate de serviciile acesteia persoanele vârstnice, bolnavii cronici, copiii preşcolari, elevii şi 
studenţii; 

d) numărul porţiilor propuse a se acorda familiei solicitantului, se stabileşte în urma efectuării anchetei 
sociale. 

Art. 2. Înscrierea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social în tabelele nominale pentru acordarea mesei 
gratuite sau cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană se face numai în baza dispoziţiei 
primarului, semnată şi înregistrată până cel târziu la data de 25 a fiecărei luni. 

Art. 3. Având în vedere prevederile Art. 2 din prezentul Regulament, termenul limită de prezentare a actelor de către 
solicitanţi/beneficiari, pentru acordarea/menţinerea dreptului de masă la Cantina de ajutor social pentru luna 
următoare, este data de 20 a lunii în curs. 

Art. 4. Termenul limită de predare la Cantina de ajutor social a tabelelor nominale pentru masă gratuită şi masă cu 
plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, este data de 27 a fiecărei luni. 

Art. 5.  După data de 01 a lunii în curs, se admit modificări în tabelele nominale în ceea ce priveşte acordarea 
dreptului la masă gratuită sau masă cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, în următoarele 
situaţii: 
a) în cazuri de forţă majoră, situaţii de urgenţă şi pentru cazuri deosebite (incendii, accidente rutiere, 

feroviare, aviatice, calamităţi naturale, în urma cărora persoane singure sau familii rămân fără adăpost şi 
mijloace de subzistenţă), în baza anchetei sociale, prin dispoziţia primarului; 

b) în cazuri sociale deosebite, pentru persoane singure sau familii aflate în situaţii de risc, în baza anchetei 
sociale, prin dispoziţia primarului. 

Art. 6.  După data de 01 a lunii în curs, se admit modificări în tabelele nominale în ceea ce priveşte încetarea 
dreptului la masă gratuită sau diminuarea numărului de porţii gratuite, în următoarele situaţii: 
a) în cazul decesului persoanei singure; 
b) în cazul decesului unui membru al familiei beneficiare; 
c) când se constată, prin ancheta socială sau alte mijloace, că persoana singură sau familia beneficiară nu 

se mai încadrează în condiţiile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social; 
d) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri apţi de muncă din familia beneficiară de serviciile Cantinei 

de ajutor social absentează nejustificat în perioada programată, de la munca în folosul comunităţii; 
e) pentru cazurile în care se constată că beneficiarii vând produsele primite; 

Art. 7.  Solicitarea de acordare a mesei la Cantina  de ajutor social, se respinge în următoarele situaţii: 
a) pentru copiii sub un an şi cei de vârstă şcolară care nu frecventează cursurile învăţământului obligatoriu; 
b) când prin ancheta socială se constată că persoana singură sau familia solicitantă nu se află într-o situaţie 

de risc social. 
Art. 8. Pentru persoanele aflate în situaţii deosebite se pot acorda anumite facilităţi, după  cum urmează: 

a) posibilitatea transportării hranei la domiciliu, pentru beneficiarii dependenţi de domiciliu; 
b) posibilitatea acordării săptămânal a hranei (hrană rece), pentru beneficiarii care locuiesc în zone izolate 

sau sunt infestaţi cu virusul HIV(SIDA). 
 

 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
                                                                     
                                                                                                          
                                                                                                                  Anexa nr. 2 la HCL nr. ________________ 
 

 
NORME 

privind efectuarea muncii în folosul comunităţii pentru beneficiarii  
de masă gratuită la Cantina de ajutor social 

 
Art. 1.  În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, 

Consiliului local al municipiului Fălticeni stabileşte participarea persoanelor care beneficiază de 
serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti,  

Art. 2. Obligaţia de a efectua muncă în folosul comunităţii, o au toate persoanele apte de muncă din familiile 
beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social; 

Art. 3.  Numărul de ore de muncă în folosul comunităţii pentru fiecare dintre persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social, este de cel mult 69 de ore, fără a se 
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igiena muncii şi se stabileşte 
prin anchetă socială, în funcţie de numărul de porţii de mâncare de care beneficiază familia. În situaţia 
în care familia este beneficiară şi de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, iar persoanele apte de muncă din cadrul acesteia au fost programate să presteze un anumit 
număr de ore de muncă în folosul comunităţii în baza art.6, alin (2) şi (3), pentru a beneficia şi de masă 
gratuită la Cantina de ajutor social, numărul porţiilor de mâncare stabilindu-se prin ancheta socială, 
membri acesteia apţi de muncă, au obligaţia de a efectua un număr de ore de muncă în folosul 
comunităţii egal cu cel stabilit pentru statutul lor de beneficiari de ajutor social. 

Art. 4.  Listele cu programarea la munca în folosul comunităţii se afişează la casierie la data plăţii ajutorului 
social, la Afişierul sediului Primăriei municipiului Fălticeni şi la sediul Cantinei de ajutor social. 

Art. 5.  Persoanele beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social au obligaţia de a efectua muncă în 
folosul comunităţii conform programării făcute de către inspectorii din cadrul SPAAS Fălticeni. 

Art. 6.  Motivarea absenţelor de la munca în folosul comunităţii în perioada programată, se poate face: 
• numai în cazuri excepţionale, pentru situaţii deosebite ivite în familia beneficiarului serviciilor 

Cantinei de ajutor social, cu condiţia recuperării acestora; (Pentru situaţiile de acest gen, învoirea se 
solicită în dimineaţa zilei de lucru de la reprezentantul Primăriei însărcinat cu efectuarea prezenţei, 
care va înregistra atât învoirea cât şi ziua în care se programează recuperarea. Nu se admit învoiri 
după deplasarea la punctul de lucru). 

• pentru cazuri de boală, cu o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să justifice 
tratamentul prescris şi perioada recomandată pentru refacerea sănătăţii. (Pentru situaţiile de acest gen 
persoana în cauză are obligaţia de a anunţa personal sau prin intermediul altei persoane situaţia 
survenită, numărul de zile care va lipsi şi când va recupera zilele de muncă în folosul comunităţii 
neefectuate.) 

Art. 7.  Persoana aptă de muncă care nu şi-a efectuat în luna anterioară toate orele programate la munca în 
folosul comunităţii, pentru a putea beneficia în continuare de masă gratuită la Cantina de ajutor social, 
are obligaţia de a recupera în luna curentă, pe lângă orele programate pentru această lună, toate orele 
restante neefectuate în luna anterioară, inclusiv cele motivate pentru caz de boală. 

Art. 8. În cazuri deosebite, când persoana aptă de muncă se află în convalescenţă în urma unor  intervenţii 
chirurgicale, fracturi sau afecţiuni cronice diverse pentru care recomandarea medicală de scutire de la 
munca în folosul comunităţii depăşeşte trei luni consecutive, persoana în cauză, pentru a beneficia în 
continuare de serviciile Cantinei de ajutor social fără a avea obligaţia de a efectua munca în folosul 
comunităţii, are obligaţia de a prezenta un certificat medical eliberat de Comisia de expertiză a 
capacităţii de muncă care să îi dovedească incapacitatea de muncă. 

 
 

 
                         
                             
 



 
 
                              
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              FĂLTICENI                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului Comunitar Consultativ organizat la 

nivelul 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. 4582/24.02.2009; 
         -  raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat  la nr. 
4583/24.02.2009; 

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte,  protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În baza prevederilor art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.2,  art. 45, al. 1 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 desemnează în Consiliul Comunitar Consultativ – structură comunitară în sprijinul 
activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului, următorii reprezentanţi ai Consiliului Local: 

1. cons. local. ing. Lăcrămioara Grigoriu 
2. cons. local. Cătălin Costea 

Art.2. Activitatea Consiliului Comunitar Consultativ se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni; 

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor desemnate la art. 
1.   
            Art.4. –   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Public de Asistenţă Socială şi persoanelor prevăzute la art. 1. 
 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                             
                                                                                        Mihaela Busuioc 
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                               ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA      
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                           FĂLTICENI                                                           
                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea avizelor prealabile de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  4586/24.02.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4587/ 24.02.2009; 

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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor  art.  32, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. a, art.45, alin.1 si art.47 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 Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. în vederea 
parcelării terenului în suprafaţă de 2800 mp şi construirea unui ansamblu de cinci case P+M, situat 
pe str. Ion Creangă nr. 19 A , prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. în vederea 
construirii unui cartier de locuinţe, prin introducerea terenului în suprafaţă de 33800 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă, f.n. ( Horbaza) în intravilanul municipiului Fălticeni, 
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
          Art.3.   –   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.4.   –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni.  
          Art.5.  –    Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică  
 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                             
                                                                                        Mihaela Busuioc 
 
                                                                                                                                                     

 
Fălticeni: 30.03.2009 
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