
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FALTICENI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul Suceava:
Avdnd ?n vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr. 20326 din
20.t0.20fl:

- raportul de specialitate al Direcliei economice inregistrat la nr. 20327 din 20.l0.20ll;
- adresa nr. 863 din 12.10.2011 de la $coala cu clasele I-VIII nr. I ,,Al.l. Cuza";
- adresa nr. 2108 din 18. l0.20Il de la $coala cu clasele I-VIII nr. 2 ,,lon Irimescu";
- adresa nr. 89 din 19.10.201 1 de la Muzeul de ArtS ,,Ion Irimescu";

+ ,Inbaza prevederilor art.l9 alin. (2), aft. 46 qi art. 48 alin. 1 din Legea nr.273 I 2006privind
finanfele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 10, alin.(7) din Legea nr.286 I 2010 a bugetului de stat pe anul
2011;

in baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanle,
administrarea domeniului public Ai privat al municipiului, servicii gi comer!, Comisiei pentru
?nvdfdmdnt, sdnitate, cultur6, culte, protecfie socialS, sport, turism gi agrement, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului gi urbanism, rcalizarea lucririlor publice, proteclia mediului, conservarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd gi Comisiei pentru administra{ie publicd, juridicS, apdrarea
ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertdfilor cetd{enilor;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. 4,lit. ,,a", art.44, alin. 1, art. 45, alin.2,lit. ,,a" qi ale art. 49 din
Legea nr. 21512001 a administraliei publice localg,. republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare; TIOTARA$TE

Art. l,: Se aprobd rectificarea Bugetului local pe anul20ll, conform Anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobd rectificarea Bugetului instituliilor gi activitililor finanlate din venituri proprii

gi subvenfii pe anul 2011, conform Anexei nr. 2.
Art. 3: Se aprobd redistribuirea sumei de 372.000 lei de la Proiectul: ,,Reabilitare gi

modernizare refea de strdzi urbane in municipiul Fdlticeni" la Proiectul: ,,Repararea, reabilitarea gi

modemizarea obiectivului de patrimoniu Muzeul de Art6,,Ion Irimescu".
Art. 4: Se aprobd Programul de investilii publice pentru anul 2011 pe grupe de investilii gi

surse de finanfare - rectificat, conform Anexei nr. 3.
Art. 5: Anexele 1 - 3 fac parte integrantd din ptezenta hotdr6re'
Art. 6: Direclia Economicd din cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni 9i instituliile publice

subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art.7z HotdrArea se comunicd la:
- Institutia Prefectului - Judelul Suceava;
- Primar;

Digeclia Economicd din

$coala cu clasele I-VIII
Muzeul de Artd,,Ion Iri

cadrul Primariei MunicipiuluiFalticeni;
clasele I-VIII nr. 2 ,,lon Irimescu" gi
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FALTICENI

Avdnd in vedere:
- expunerea de

19 .10 .2011 ;

Filticeni: 27,10.2011
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HOTANANB
privind aprobarea 

ff:;1ffi JJffitlr;irflunicipiurui 
Filticeni

Consiliul Local al Municipiutui Fdlticeni, iudelul Suceava;

- raportul de specialitate al Direcliei Economice din

Fdlticeni, inregistrat la nr. 2017 5 I 19'10'201 | ;
in conformitate cu prevederile art' 49, alin'(l2) din Legea

oublice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

administrarea domeniului public qi privai al municipiului, servicii 9i comer!, Comisiei pentru

inv6fdmdnt, s6ndtate, cultu;d, culte, proteclie sociald,-sport, turism qi agrement' Comisiei pentru

amenajarea teritoriuiui gi urbanism ,-rcalizarea lucr[rilor publice, proteclia mediului, conservarea

monumentelor istorice qi de arhitectura gi Comisiei pentru administrafie publicd, juridicS, apdratea

ordinii publice, respectarea drepturilor 9i libertalilor cetdfenilor;
"^-^^^il;;iut 

priveaerilor art. 36, alin. (4), lii. ,,a", art,45, alin. (2),Iit.,,o" $i ale art' 49 din Legea

nr. 21 5 12001 a administrafiei publice locale, republicatd;

rrorARA$iE

Art. 1- Se aprob6 Contul de execulie al bugetului local la data de 30.09.2011, conform

Anexei nr.1.
Art. Z - Se aprob6 Contul de execufie al instituliilor publice finanlate din venituri proprii 9i

subvenfii la datade 30.09.201 1, conform Anexei nr'2'

Art. 3 - Se aprobd Contul de execufie al activitdlilor finanfate integral din venituri proprii la

data de 30.09.2011, conform Anexei nr'3'

Art. 4 - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantS din prezenta hotdrdre'

Art. 5 - Ducerea la indepliniri u pr.u.ierilor preientei hotdr6ri revine Direcliei Economice din

cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni'
Art. 6 - HotdrArea se comunicd la:

- Institulia Prefectului - Judelul Suceava;
- Primar;
- Direc{ia Economic6 din gadrul Prim[riei Municipiului Fdlticeni;

motive a d-lui. Primar, ing. vasile Tofan, inregistrata la nr. 20174 /

cadrul Primdriei MuniciPiuluii

nr. 27312006 privind finanlele

INT DF $EDINTA
Ec. C Citilin

CONTRASEMNEAZA'
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ROMANIA
ruDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPTLUI
FALTICENI

HorAnAnp :
privind aprobarca Planului de ocupare a funcfiilor publice din aparatul de specialitate

al primarului municipiului Filticeni, pentru anul2012

Consiliul local al municipiului
Av6nd in vedere;
- exDunerea de motive a d.lui

Fdlticeni, judeful Suceava;

primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd lanr. 2A'{6 8

funcfionarilor publici, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare, precum gi prevederile
Ordinului pregedintelui Agenliei Na{ionale a Funclionarilor Publici nr. 766012006 de aprobare a
Instrucliunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcliilor publice;

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2,lit."a", alin. 3, lit. oob", art. 45, alin. I qi art. 50 din Legea
21 5 1200 1 a administraliei publice locale, republicatd;

HorAnA$rE

Art. 1. Se aprobd Planul de ocupare a funcliilor publice din aparatul de specialitate al primarului

municipiului Fdlticeni pentru anul201.2, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 2, Primarul municipiului Fdlticeni gi Serviciul resurse umane vor duce la indeplinire prevederile

prezentei hotdrdri.

DINTA,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar municipiu

Busuioc Mhaela
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  R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                   CONSILIUL LOCAL                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea a dou ă posturi din statul de func ţii al Spitalului Municipal 

Fălticeni în posturi de nivel imediat superior 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
20170/19.10.2011; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 20171/19.10.2011;  

                -  adresa 6958/2011 a Spitalului Municipal Fălticeni; 
              În baza avizelor 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. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  art. 45, alin.1 
şi art. 49  din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1.  –  Se aprobă transformarea în statul de funcţii al Spitalului Municipal 
Fălticeni a două posturi de medic specialist  dermato – venerice, respectiv medic 
specialist radiologie şi imagistică medicală, în posturi de medic primar  dermato – 
venerice, respectiv medic primar radiologie şi imagistică medicală, ca urmare a 
promovării examenului de medic primar.  
            Art.2.  – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ec. Cătălin Costea 

 
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc           
 Falticeni, 27.10.2011  
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                                                         ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actului adi ţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.200 4 
încheiat între Municipiul F ălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. 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. 20172/19.10.2011; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului mediu din cadrul Direcţiei tehnice, 
înregistrat la nr. 20173/19.10.2011; 
           - contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 având ca obiect serviciul public de 
precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide;  
           -  adresa nr. 19566/11.10.2011 transmisă de S.C. GOSCOM S.A Fălticeni;  

 În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, servicii si comert, 
comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement, comisiei pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti şi comisiei pentru amenajarea teritoriului 
şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură; 
   În conformitate cu prevederile art. 32. alin. 4 di Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 14  si art. 45, 
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 actul adiţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 
încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, potrivit anexei care 
face parte integranta din prezenta hotărare. 
          Art.2.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.  
                                                                                                                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
       Ec. Cătălin Costea     

                                                                                          Contrasemnea ză, 
                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                          Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 27.10.2011 
Nr. 62                                                    
                                                                                            



                                                                                 Anexa la H.C.L. nr. 6 2/27.10.2011 
 

 
ACT ADIŢIONAL 

la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 înch eiat între Municipiul F ălticeni 
şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni 

 
 

 Art.1 . – Prezentul act adiţonal se încheie între: 
1. MUNICIPIUL FĂLTICENI, reprezentat prin primar, ing. Vasile Tofan, cu sediul în 

str. Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban RO71 
TREZ59324840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni, in calitate 
de CONCEDENT, pe de o parte, şi 

2. S.C. GOSCOM S.A  Fălticeni, cu sediul in municipiul Fălticeni, str. 13 Decembrie, 
nr. 25, judetul Suceava, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. 
J33/478/1998, reprezentata prin director, prof. Rodica Iruc, in calitate de 
CONCESIONAR, pe de alta parte. 

 
Art. 2 . – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional includerea  
alineatului (2) si (3) la art. 7 din contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004, 
care vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 7  (2) Durata contractului de concesiune se p relunge şte până la data 
prelu ării gestiunii serviciului public de c ătre operatorul regional desemnat de 
către Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a De seurilor in 
Judetul Suceava  in cadrul proiectului „Sistem de m anagement integrat al 
deseurilor in judetul Suceava”. 
               (3) La data preluarii gestiunii serv iciului public de catre operatorul 
regional, prezentul contract de concesiune se consi dera reziliat de drept, fara a 
mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati in  acest sens.” 
 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, 
________________, in  2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                  Concedent                                                         Concesionar 
       MUNICIPIUL FALTICENI,                                S.C. GOSCOM S.A. Falticeni 
 
                  PRIMAR                                                               DIRECTOR   
          Ing. Vasile Tofan                                                     ec. Rodica Iruc 
 
                DIRECTOR 
         Ec. Cezara Dănil ă 
 
                SECRETAR     
           Mihaela Busuioc 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea num ărului şi a structurii personalului nedidactic din cadrul 

unit ăţilor de înv ăţământ din Municipiul F ălticeni, pentru anul şcolar 2011 - 2012 
 

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

      - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
20168/19.10.2011; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 20169/19.10.2011;  
               În baza avizelor 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. 25, alin. 3 din H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct. 1, art. 45, 
alin.1 şi art. 49  din Legea 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 numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni,  conform anexelor nr. 1-9, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2.  –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor 
de învăţământ prevăzute în anexele nr. 1-9.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ec. Cătălin Costea 

                                                                                             Contrasem nează  
                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc           
 
  
Falticeni, 27.10.2011 
Nr. 63 
 


