
                             ROMÂNIA 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      FĂLTICENI         
                                          
 
                                                                  H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  
                            şi a situaţiei financiare pe anul 2009 a 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. 4958/02.03.2010; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 

înregistrat la nr.4959/02.03.2010; 
În conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) şi (4) şi ale art.58, alin. (4) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 287, alin. (2) din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor;   

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; 

 
 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2009, conform Anexei nr.1. 
          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2009, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii pe anul 2009, conform Anexei nr.3. 
         Art. 4 – Se aprobă Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local  pe anul 
2009, conform Anexei nr.4. 
         Art. 5 – Se aprobă Contul de execuţie al creditelor interne pe anul 2009, conform Anexei nr. 5. 
         Art. 6– Se aprobă Contul de execuţie al fondului de rulment pe anul 2009, conform Anexei nr.6. 
         Art. 7 – Se aprobă Contul de execuţie al sponsorizărilor primite şi utilizate în  anul 2009, 
conform Anexei nr.7. 
         Art. 8 – Se aprobă situatiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2009, conform Anexei 
nr. 8. 



          Art. 9 – Se aprobă înscrierea în Anexa nr. 9 a sumelor reprezentând facilităţile fiscale acordate 
în anul 2009, a sumelor înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în 
lista de rămăşiţă la data de 31.12.2009, in conformitate cu prevederile art.287, alin.(2) din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
         Art. 10 – Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 11 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
         Art. 12: Hotărârea se comunică la: 

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

 
 
 
 
 
                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                   
                                                      Ing. Gheorghe Negură 

            
                                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,               
                                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                            
                                                                                                                              Mihaela Busuioc 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                             

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii 
prevăzute pentru anul 2010 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată  la  nr. 
4946/02.03.2010; 
            -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4947/02.03.2010;  

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 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 comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement; 
 În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 peivind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi 
art. 49, alin. 1 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 indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism a 
Municipiului Fălticeni”, conform anexei nr. 1. 
 Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Reabilitare clădire Galeria Oamenilor de Seamă”, conform anexei nr. 2. 
 Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Construire sală de mese şi sală pentru prepararea hranei la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 4 „ Pinochio” , conform anexei nr. 3. 
 Art.4: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii         
„ Acoperire Piaţa Agroalimentară”, conform anexei nr. 4. 



 Art.5: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Alimentare cu energie electrică a blocului ANL, situat pe str. Cuza Vodă , f.n.”, conform 
anexei nr. 5. 
 Art.6: Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.7: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Directiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                          Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                  
                                                                                                        

                                                                                  
                                                                                             Contrasemnează,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc               
 
 
 
Falticeni, 31.03.2010 
Nr. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL                                                                                             

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 9/26.02.2009 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului 

Fălticeni, înregistrată la nr. 4964/03.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar din cadrul Directiei tehnice a 
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 5004/03.02.2010; 

- avizele 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 temeiul prevederilor art.3, alin.1, art.5 si art.7 din Legea arendarii nr.16/1994, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 din O.U.G.nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in 
agricultura incapand cu anul 2007, si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  precum si ale Regulamentului CE 796/2004; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin.3, art.47 si art.115, 
alin.1, lit.”b” 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 art. 1 din H.C.L. nr. 9/26.02.2009 privind arendarea 
suprafetelor de teren-pasune, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, Asociatiei 
utilizatorilor de păsune „Florina” – Fălticeni, care va avea urmatorul cuprins: 
               „Art. 1 Se aprobă arendarea suprafetei de 241,12 ha teren-pasune, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, respectiv parcelele: Şoldanesti(Poligon) – 
62,75 ha, Şoldanesti(Statia de epurare) – 11,21 ha,  Opriseni – 37,94 ha, Buciumeni – 62 
ha, Tarna Mare – 53,60 ha si Tâmpesti – 13,62 ha, Asociatiei utilizatorilor de pasune 
„Florina” – Falticeni.” 
                 Art.2. Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
               PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
                    Ing. Gheorghe Negură  
                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                    Secretar municipiu, 
                                                                                       Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 31.03.2010 
Nr. 22 
 



                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de ameliorare a pajiştilor aferent anului 2010 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată  la  nr. 
4948/02.03.2010; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului Fond funciar, înregistrat la nr. 
4949/02.03.2010;  
            - adresa nr. 11053/14.12.2009 a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
 În baza prevederilor art. 9 din H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002 şi ale Ordinului nr. 235/2003 privind 
aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art.45, alin. 1 şi art. 49, alin. 1 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 Programul de ameliorare a pajiştilor aferent anului 2010, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului Fond funciar din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                          Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                  
                                                                                                        

                                                                                  
                                                                                             Contrasemnează,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc            
 
Falticeni, 31.03.2010 
Nr. 23 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                  
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 4960/02.03.2010; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea 
Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr. 4961/02.03.2010;  

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.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice 
pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. 
nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:  
 

Municipiul Fălticeni Suprafaţa totală 
- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia Gării, 
f.n. 

150 x - - - - 

 
 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren în suprafaţă de 150 m.p. este prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de identificare şi 
inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 
                                              

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                                     
          

                                                                                               
                                                                                             Contrasemneaza,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                         Mihaela Busuioc                   
 
 
Falticeni, 31.03.2010 
Nr. 24                                 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                         
HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 150 m.p. teren,  
 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării, f.n., d-lui Biriş Ioan, 

în vederea construirii unei locuinţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.     
6995/25.03.2010; 

                   -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6996/25.03.2010;  
             -   cererea d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 6954/24.03.2010; 
 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 baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 din 
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 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 atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Biriş Ioan, a suprafeţei de  150 m.p. 
teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării, f.n., în vederea 
construirii unei locuinţe, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an 
de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală.  
 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al terenului 
poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
               Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                          
                                                                                                        

                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                   Mihaela Busuioc                 
Falticeni, 31.03.2010 
Nr. 25 



                       
                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
     CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                             

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Fălticeni 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  nr. 
4956/02.03.2010; 
            - raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, înregistrat la nr. 
4957/02.03.2010;  
            - adresa nr. 873334/2010 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Bucovina” al Judeţului 
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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura şi comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În baza prevederilor art. 14, alin. 2 din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, 
funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale art. 13, lit. a din Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Ordinului M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, pct. 8, art.45, alin. 1 şi art. 49, alin. 1 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 analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Fălticeni, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                          
                                                                                                        

                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                 Mihaela Busuioc                 
 
 
Falticeni, 31.03.2010 
Nr. 26 



                    R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                           
                        FĂLTICENI                                                                 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul 

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. 4950/02.03.2010; 
-  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 4951/02.03.2010; 

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

În baza prevederilor art. 11, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), alin.(3), alin. (4) din Anexa nr.III – 
Reglementările specifice funcţionarilor publici din Legea – cadru nr. 330 / 2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
      În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit.”b”, art.45, alin.1 şi art.50 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
            Art.1. (1) Se aprobă acordarea de stimulente salariale impozabile unui număr de  nouă 
funcţionari publici de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni, egale cu diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice 
teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţii publice locale în care sunt numiţi, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 (2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate. 
 (3) Suplimentele salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, începând cu data de 
01.04.2010 având în vedere că veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru 
echilibrarea bugetelor locale în anul 2009, au fost mai mari decât cheltuielile de personal alocate 
pentru autorităţile executive, deliberative şi aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
            Art.2. Primarul municipiului Fălticeni, Direcţia economică şi Serviciul resurse umane vor duce 
la începlinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Negură  
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                                 Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 31.03.2010 
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                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
     CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                             

   
            

                                                                                                   
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismele aflate 
in dotarea Primăriei municipiului Fălticeni 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului 

Fălticeni, înregistrată la nr. 7442/30.03.2010; 
 - raportul de specialitate al Directiei tehnice a Primăriei Municipiului Fălticeni, 
înregistrat la nr. 7443/30.03.2010; 

-  avizele Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, 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 O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 1, 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 consumul maxim lunar de carburanţi pentru fiecare autoturism aflat 
in dotarea Primăriei municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

- autoturism primar - 300 l; 
- autoturism viceprimar - 250 l; 
- autoturism gospodărie comunală - 250 l. 

               Art.2. Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
                 PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
                    Ing. Gheorghe Negură 
                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                    Secretar municipiu, 
                                                                                      Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 31.03.2010 
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