
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
r,Ar,rrcpNr

nora.nAnu
privind rectificarea bugeturui de venituri qi chertuieti pe anur 20rl

' . .
Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, jude:yut Suceava:
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. vasile Tofan, inregistratd la nr. 5905.din22.A3.2011;  
- -e -  r  v r * ! r '  r r ' v ts I

- raportul de specialitate al Direcfiei economice ?nregistrat la nr. 5906 din 22.03.2011;

;fl:ff,,I'' 
t75r din ts'03'2011 $ 1767 ari n.os.zolr de ra colegiul Tehnic,,Mihai

- 
;ffi:r 

lvlinisterului Dezvoltdrii Regionale qi Turismurui inregistratd la nr. 6410 din

lifi;iDirecfiei 
Generale a Finanfelor Publice Suceava inregistratd ta nr. 6497 din .

In baza prevederilor art.l9 alin.
*rdiil;;'djTffi?.[T,3[ilJ,,ili;.(2) din Legea nr' 273 / 2006 privind nnanlere pubrice rocare, cu

ll*m "J:'J,],T,,fi?-j:fij:*T-fl:sT,.l L., g":yortare economico_sociard, buget. nnanfe,il d;:i' Ti' "j,";T;l ub i,l',,',';, "J#:invbfdmdnt" sdnitate- crrlfrrri n'lrp ^j^*^^*r^ ^^^:^r:;:Xfffi::i,'ililili:,:i,';:'i';*'::*:::::f -:""'"'r;#i.*'rl:T "'i;"#l-;' !"#'H1 i:;li;*''il',':ff;fii,:l?#',:':?:o::;:nlrti;o;;,iA;;;#..d;":'-#Tit"ilr'::1iffi.ffi:li
l":f;i*XXlrr'y:1,?.:.*:;;:ilr :;i);i;;:fi;:Til:H5[:j]if:,T3'lT,!"j#illll;Legea nr' 21s/2001 a administraliei publice rocare, ;*u,i."r, 

-; 
Tff#lJ;;;i" 11"it"ffi,flrli:ulterioare:ulterioare;

norAnAgrr

f:i.i: .:."1T",t=" lfl1i,l*nubugetuluitocal pe anut201t, conform anexei nr. t.ffiiilHilili;j;
dtdrnAnt  nnar ' - i , , ^ -^ i+^ -  )^  - . - -Linv$Am1nt preuniversitar de ,tut , 

"olfo* 
anexei nr. 2.

11 Sr Se aprobd rectificarea Bugetului institufiilor 9ianul201l, dupd cum urmeaz6:
activitdlilor finan{ate din

pentru unitdgile de

venituri proprii pe

Denumire indicator
Suma cu care se

majoreazl
prevederile iniliale

Trim IIYEtvrTunl:
itol: Venituritin ri de servicii gi alte activ

33.15.14g3pIglrDio;; n*nitu.i
: Alte venituri 36.1s.50



CHELTVIELI - Secfiunea de func
I  Tehnic,,Mihai Bicescu"TITLUL II Bunuri gi servicii

Alineat: Materiale 9i prestdri de sffi

Alineat: Hrana pentru oameni 20.03.01Din total capitol:
Pamgraf: invdldmant se cundar infe rior
Paragraf: Invdldmdnt secundar siperior

65.15.04.01
6s.1s.04.02

+ 6.700
+ 6.700

1t

Art'4: Anexere 1 gi 2 fac parte integranti din prezentahotdr're.
Art' 5: Direcfia Economicd din caJrul Primd;li M.r;il;ui'Fdrticeni gi unitdlire de invdfdm'nt cupersonalitate juridicd vor duce.la indeplinrre prevederile prezentei hotdr6ri. 

allle de tnvafdmdnt c
Art. 6: Hotdrdrea se comunic E la:

- Institufia prefectului _ Judeful Suceava;
- Primar;
- Direcfia Economicd;
- unitafire de invdfdmdnt cu personaritate juridicd subordonate.

CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR MUNICIPru

Mihaela Busuioc

Filticeni:
Nr. 13

31.03.2011
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
nalucBNl

HorAnnnr
privind aprobarea conturilor anuale de execulie bugetarl

pi a situa{iei financiare pe anul 2010 a Municipiului Filticeni

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul Suceava;.

Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr. 4303 /

02.03.201r;
- raportul de specialitate al Direcliei Economice din cadrul Primdriei Municipiului

Fdlticeni, inregistrat la nr. 430 4 I 02.03.201 1 ;
in conformitate cu prevederile art.57,alin(1) qi (a) din Legea nr.27312006 privind finan{ele

publice^locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;' 
in bazaprevederilor art.287, alin. (2) din H.G. nr.44 12004 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.571 12003 privind Codul fiscal, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare;
in baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finan{e,

administrarea domeniului public qi privat al municipiului, servicii gi comerl, Comisiei pentru

invd{6mdnt, sdndtate, cultur6, culte, proteclie sociald, spolt, turism 9i agrement, Comisiei pentru

amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea lucririlor:publice, protecfia mediului, conservarea

monumentelor istorice gi de arhitecturd gi Comisiei pentru administralie public6, juridicd, apdtarea

ordin i i publice, respectarea drepturi lor 9 i I ibertali lor cetdf en ilor
in temeiul prevederilor art.36, alin. (4), lit. ,,a", art.45, alin. (2),lit. ,,a" 9i ale art. 49 din

Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;

HOTARA$TE

Art. 1- Se aprobd Contul de execulie al bugetului local pe anul 2010, conform Anexeinr.l.

Art.2 - Se aprobd Contul de execulie al instituliilor publice finanlate din venituri proprii 9i
subvenlii din bugetul local pe anul 2010, conform Anexei nr.2'

Art. 3 - Se aprobd Contul de execulie al instituliilor publice gi activitdlilor finanfate integral

din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr.3'
Art. 4 - Se aprobd Contul de execulie al fondurilor evidenliate in afara bugetului local pe anul

2010, conform Anexei nr.4.
Art. 5 - Se bprobd Contul de execulie al creditelor interne pe anul 2010, conform Anexei nr. 5.

Art. 6 - Se aprobd Contul de execulie al sponsorizdrilor primite gi utilizate in anul 2010,
conform Anexei nr.6.

Art. 7 - Se aprobd situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2010, conform Anexei
nr .7  .

Art. 8 - Se aprobd inscrierea in Anexa nr. 8 a sumelor reprezentAnd facilitatile fiscale acordate
in anul 2010, a sumelor inregistrate in evidenla separatd a insolvabililor gi a sumelor inregistrate in
lista de rdm[gi1d la data de 31.12.2010, in conformitate cu prevederile art.287, alin.(2) din Norme]e
Metodologice de aplicare a Legii nr.57112003 privind Codul fiscal.
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Art. 9 - Anexele nr. I - 8 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. l0 - Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrfiri revine Direcliei Economice

din cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni.
Art. l1: Hotdrdrea se comunicd la:

- Institulia Prefectului - Judeful Suceava;
- Primar;
- Direclia Economicd.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Prof. Nechifor Cristina

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MUNICIPIU

Miha_ela Busuioc
n t

I t ^

fAHit)\__M
\

Filticeni: 31.03.2011
Nr. 4l
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RoMAruln
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
rAl r tcENl

HorAnAne
privind participarea Municipiului Fdlticeni ta Programul de stimulare a innoirii parcului auto

nalional

consiliul locar ar municipiurui Fdtticeni, jude,,ut suceava;
Avdnd in vedere:
- expunereaTlmotive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr. 4305 102..03i.2011;- raportulde specialitate al Compartimentului mediu, inregisirat la nr. izoatoz.oz.Z111;
ln baza avizelor comisiei pentru programme de dezvoltare.economico - sociali, buget finanle g-iadministrarea domeniului pubtic ai privat al municipiului, servicii gi come(, comisiei pentru amenajareateritoriului gi urbanism, realizarea lucrdrilot'-publice, proteclia mediului, conservarea monumentelor istoricegi de arhitecturd, comisiei pentru invdfdmant, siniiate, culture, culte, proteciie sociali, activitali sportivegi de agrement gi comisiei pentru administralie publicS, juridicd, rpar"r"r'ordinii pubti.", ieipectareadrepturilor gi libertdlilor cetdlenitor ;
ln temeiul prevederilor art. 34, alin.2 din Ordinul nr. 77212011 pentru aprobarea Ghidului definanlare a Programului de stimulare a innoiri i  parcului auto nalional;
fn conformitate cu prevederilor afi. 36, alin. 9, arl.45, alin. 1 gi art.4g din Legea nr.21512001 aadministratiei publice locale, republicati, cu modificdriie gi completdrile ulterioare;

HOrAnAgrE:

Art' 1' - Se aprobd participarea Municipiului Fdlticeni la Programul de stimulare a innoirii parculuiauto na{ional, in vederea achizitiondrii unui autoturism, in tonoiliite tigii.
Art' 2' - Se emite acordul de casare a autovehiculblor'DaciJ 1310L - nr. de inmatriculare sV 30PMF, anul fabricatiei 1993 9i Dacia 1310L - nr. de inmatriculare sV 30 MUZ, anul fabricaliei 1gg4, aflatein proprietatea Municipiului Fdlticeni.
Art'3' - Valoarea totald a finantdrii solicitate(prima de casare) este de 7.600 lei, iar diferen{a p6ndla acoperirea integrald a pre{ului oe acrrizilionare a autovehiculului nou se asiguri de la bugetul local.Art'4' - Lista autovehiculelor uzate care urmeazd a fi casate prin Fiogram este prezentatd inanexa care face parte integrantd din prezenta hotdr3re.
Art'S' - Ducerea la indepliniie a prevederilor prezentei hotdriri revine persoanelor imputerniciteoe primarul municipiului Filt iceni.

PRE$EDtNTE DE gEDtNTA
Consilier local, prof. - Cristina Nechifor

Gontrasemneazi
SECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc

Filticeni, 31.09.2011
Nr.  15



RoMAtt ta
JUDETUL SUCEAVAcoNsrLrur_ locel er- rvlunlbrpruLUl

rA lT tcENf

privind atribuirea in rotosinrd nrrrro!"o,]!u'Frfr!:i!yr 
rpfjr:rnirli, nr. 6, seruiciurui deAmbutanld Judelean su"i"'uili n"a"r"" ii"fiilarii actiiitagii siti"i de Amhuranrd Fdtticeni

Co n s i I i u t,.::|?!.r, n ici p i u I u i F d tt ice n i, j u d e{ u I S u ce av a ;Av6nd in veoere: 
'Ltvv,,,, Juuetur nuceava,.

- expunerea de motive a d-lui nri13r, ing. vasile Tofan,.inregistratd la nr. 61 T7/2s.03.2011.- raportutde speciatitate at Direcfieitun,."i.uli,nr"gistrat la nr] ol l{ii.oz,otl; ,- adresa serviciurui de Amburand i;;;t;;; sr;5J"" nr. 1224/2s.-oi.iott; !ln baza av'tzelor.comisiei ilty programme de dezvortar" *no,iil:-_ 
:q.irrd, buget finanle 9i

administrar"t dol:l]lutui pubiic Sion"ri 
"i;;;ffiJri servicii ei come4,-comisiei pentrjinvi{imant,sindtate' culturd' 

lll::lt"r"c1ie soiiara, 
".tiriuti'r5*t; u; o" 

"dirinisi .ori.iei pentru administratiepublicd' juridicd' apdrare,a ordinii pubtice, respectarea drepturiro," si riourtiiitJr cetalenitor ;.,,..,,'J,iltrli:3i,:H'1,T,];::1;Ji'[T#;#""r15fih pHil;;li;i.;", pub,icd si regimu,juridicin conformitate cu p'"""J5iir"i 
:rt' 90, arii.' z,rit. c.si arin. 5, rit. a, arr. 4s,arin. 3 9i art. 49 din

Legea nr' 215t200t a aominist'ri"i pirori." 6;.[:'r"pl[ii*,a, ,, ,ooiii.a]ir" si compretdrire urterioare:
HorAnAgrE:

Ar* 1' - se.aqrgba atribuirea ti 
l:'-lt-,"1, gratuitd pe o perioaoi oe 3 ani, respectiv 01.04.2011 -31'03'2014' a imobilul'i-"o^ti"ii""ii'. terenului-"r"r"nt il suprafala oe s+is'm.p., situate pe str. unirii,['?;if#l!':,"?if.li3i:i6 TJI*luyk*;::S:T::'1,i','0" o'd,r,"rJj,ierean suceava in vederea

o,.ptrr,f;.["!;;fl]1"'idi'b ;i";ti .,iiiiiair" iilnir"tin"rea imobirurui vor ri suporrate de cdtre titularul
p,irarii*u3n,"r"rlr1?!i,l1l?.0"0'inire a prevederilor prezentei hotd16ri revine Directiei rehnice din cadrur

Contrasemneazi
SECRETAR MUNtCIPtU

Mihaela Busuioc

[;]1["'', 
?1.03.2011

PRESEDTNT_E DE georrulA
Fqa4 prof. Elena - Cri_stina



ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de analiz ă 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. 
4956/02.03.2011; 
            - raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, 
înregistrat la nr. 4957/02.03.2011;  

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, prof. Elena – Cristi na Nechifor  
                                                                                                        

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                       Mihaela Busuioc                 
 
Falticeni, 31.03.2011 
Nr. 17 
 


