
RoMAruIn
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FALTICENI
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei
in vederea organizdrii ,,Tdrgului Mdrului" - edi{ia a VIll - a

Consiliul local al municipiului Fdlticeni, jude{ul Suce.ava',
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive prezentatd de domnul Tofan Vasile, primar al
municipiului Fdlticeni, inregistratd la nr, 16446101 .09.201 1 ;

- raportul de specialitate al Direcliei Administra{ie Publicd Locald, inregistrat Ia
nr. 16447101.09.2011;

In 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, aparurea ordinii publice,
respectarea drepturilor si l ibertatilor cetatenesti gi comisiei pentru amenajarea teritoriului
gi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, protec{ia mediului, conservarea monumentelor
istorice 9i de arhitecturd;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2,lit. d, alin. 6, l it. b, art. 45, alin. 1 9i
arl.49 din Legea 215 12001 a administra{iei publibe locale, republicat5, cu modificdrile
gi completdrile ulteriodrre;

HorAnAgrE:

Art.l. - Se aprobd alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei in vederea
organizdrii ,,TArgului Mirului" - edi{ia a Vlll - a.

Art.2. - Suma prevdzutd la art. 1 se va suporta de la bugetul local, capitolul de
cheltuieli 67.02.50 -,,Alte servicii in domeniile culturii, recreerii gi religiei".

Art.3. - Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri revine Directiei
economice gi Direcliei administralie publicd locald din cadrul Primdriei municipiului
Fdlticeni.
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RoMAxra
JUDETUL SUCEAVA

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPruLUI
nAr-rrcnNr

uorAnAnr
privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul2011

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judeyul Suceava:

trytffiea 
de motive a Grupului de consilieri locali ai P.s.D. 9i a Grupului cle consilieri

locali ai P.N.L,, inregistratd la nr. 18980 din 20.09.2011;
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile .Tofan, inregistratd la nr. 18255 din

22.09.2011;
- raportul de specialitate al Direcliei economice inregistrat la nr. 18256 din22.09.2011;
- adresa nr.777 din22.09.2011 de la Grddinila cu Program Normal nr. 7 ,,Voinicelul";
- cererea doamnei Grigorag Silvia, inregistratd lanr.16124 din26.08.2011;
- cererea elevului Baciu Bogdan, inregistratd lanr. 16439 din 01 .09.201I;

inbazaprevederilor art.19 alin. (2),art.46 qi art.48 alin. I din Legearc.273 12006 privind
finanlele publice locale, cu modificbrile qi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.6 din Normele Metodologice privind rnodul de incasare gi
utilizare a fondurilor bdneqti primite sub forma donaliilor gi sponsorizdrilor de cdtre instituliile
publice , aprobate prin Ordinul ministrului finan{elor publice nr. 1661bis 12003;

in baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanle,
administrarea domeniului public qi privat al municipiului, servicii gi comer!, Comisiei pentru
inv6!5mdnt, sdndtate, cultur6, culte, proteclie sociald,. sport, turism gi agrement, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, proteclia mediului, conservarea
monumentelor istorice qi de arhitecturd gi Comisiei pentru administralie publicd, juridicd, apdrarca
ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertdlilor cetd{enilor;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. 4,lit. ,,a", art.44, alin. 1, art. 45, alin.2,lit. ,,a" Si ale art. 49
din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HOTARASTE

Art. l: Se aprobd rectificarea Bugetului local pe anul2011, conform anexei nr. 1 .
Art. 2z Se alocd suma de 3.000 lei domniqoarei Grigorag Antonia prin pdrinte Grigorag

Silvia, cu titlu de ajutor pentru tratamentul sindromului Hodgkin.
Art. 3: Se alocd suma de 2.000 lei elevului Baciu Bogdan, cu titlu de ajutor pentru acoperirea

unei pdrli din cheltuielile aferente participdrii ca Delegat de tineret la Naliunile Unite.
Art. 4z Se aprobd rectificarea Bugetului instituliilor qi activitdlilor finanlate din venituri

proprii qi subvenlii pe anul 2011 pentru Casa de culturd, dupd cum urmeazd"

Denumire indicator Cod
indicator

Suma cu cafe se
majoreaz6.

prevederile initiale

Culturd, recreere si religie - Casa de culturl 67.r0 + 2.000
TITLUL II BLTNURI SI SERVICT 20 +2.000

Bunuri si servicii 20.01 +2.000
Materiale si prestdri servicii cu caracter funclional 20.01.09 +2.000



Art. 5: Se aprobd alocarea sumei de 7.500 lei din excedentul anului 2010 inregistrat la Piafa
Agroalimentard,In vederea suplimentdrii sumei prevdzute pentru Hidroizolalie jgheaburi pluviale.

Art. 6: Se aprobd rectificarea Bugetului instituliilor gi activitdlilor finanfate din venituri
proprii pe anul2011 pentru Piafa Agroalimentard, dupd cum urmeazd:

Art, 7t Se aprobd Programul de investilii publice pentru anul 201I pe grupe de investilii qi
surse de finanlare - rectificat, conform anexei nr.2.

Art. 8: Se aprobd Detalierea poziliei globale ,,Alte cheltuieli de investi{ii" cuprinsd in
Programul de investilii publice pe anul 2011, conform anexei nr. 3.

Art,9: Anexele 1 - 3 fac parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. 10: Direclia Economicd din cadrul Primdriei Municipiului Fblticeni gi instituliile publice

subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezerftei hotdrAri.
Art. 11: Hotdrdrea se comunicd la:

- Institulia Prefectului - Judeful Suceava;
- Primar;
- Direcfia Economicd, Direclia Tehnicd, Direclia Administralie Publicd Locald qi Direclia

Administralia Pielelor din cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni;
- Grddinita cu Program normal nr. 7,,Voinicelul".
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Fllticeni: 29.09.2011
Nr. tr3

Denumire indicator Cod
indicator

Suma cu care se
majorcazd,

prevederile initiale
Locuinfe, servicii gi d.ezvoltare publicl Pia{a
Aeroalimentaril

70.15 + 7.500

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 + 7.500
Active fixe 7 r .01 + 7.500
- Alte active fixe 71.01 .30 + 7.500

Mihaela Busuioc
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               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                       
      

                                                                                            
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bun ă 
gospod ărire pe teritoriul municipiului F ălticeni 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  
nr. 16450/01.09.2011; 
            - raportul de specialitate al Direcţiei Poliţie Locală, înregistrat la nr. 
16451/01.09.2011;  
                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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement,  Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
           În baza prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, 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 Regulamentul pentru stabilirea normelor de bun ă 
gospod ărire pe teritoriul municipiului F ălticeni, prevăzut în anexa care face parte 
din prezenta hotărâre. 
   Art.2:    Prevederile H.C.L. nr. 85/25.09.2008 se abrogă. 
              Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
primarului municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ec. Cătălin Costea 

                                                                                          
                                                                                                Contra semnează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 
     Falticeni, 29.09.2011 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                   
                                                                                                                                          

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea consumului maxim lunar de carbur anţi  pentru vehiculele din 
dotarea Direc ţiei Poli ţie Local ă Fălticeni 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată  la  nr. 
16444/01.09.2011; 
            - raportul de specialitate al Direcţiei Poliţie Locală, înregistrat la nr. 
16445/01.09.2011;  

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

  În baza prevederilor art. 30, lit. d din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, precum 
şi ale prevederilor art. 1, alin. 3 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, 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 consumul maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele din 
dotarea Direcţiei Poliţie Locală Fălticeni, după cum urmează: 

- pentru autoturismul Dacia Logan (SV 11 PLF) - 125 litri/lună; 
- pentru mopede (SV 334 FALTICENI  şi SV 335 FĂLTICENI) – 25 

litri/lună/vehicul. 
     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, 29.09.2011 
Nr. 55 
 
 
 



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

                                                                                                          
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe situat ă în municipiul F ălticeni, 
str. 2 Gr ăniceri, bl. 31, ap. 2 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  
nr. 18219/22.09.2011; 
            -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
18220/20.09.2011;  
            - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 18129/22.09.2011; 

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 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 Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 
45, alin. 3 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 repartizarea prin închiriere a unei locuinţe construite din 
fondurilor statului, situată în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 31, ap. 2, d-lui 
Dascălu Lucian, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Victoriei nr. 64. 
     Art.2:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii prin acordul părţilor. 
                Art.3:   Cuantumul chiriei va fi stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. 
                Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
primarului municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ec. Cătălin Costea 
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc 
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RoMAnrn
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FALTICENI
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn
privind aprobarea Planului local de acliune pentru proteclia apelor impotriva

poludrii cu nitrali provenili din surse agriaole

Consiliul local al municipiului Falticeni, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive prezentatd de domnul Tofan Vasile, primar al
municipjului Fdlticeni, Tnregistratd la nr. 16442101.09.2011

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu din cadrul Direcliei
Tehnice, inregistrat la nr. 1 6443101.09.2011;

- adresa nr. 47811M.G. din 02.05.2011 transmisd de Institulia Prefectului -
Jude(ul Suceava;

- prevederile H.G. nr. 9641200 privind aprobarea planului de acfiune pentru
proteclia apelor impotriva poludrii cu nitra{i provenili din surse agricole, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare gi ale Ordinului nr. 15521743 din
03.12.2008 emis de cdtre Ministerul Mediului 9i Dezvoltdrii Durabile gi
Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale;

in 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, aparcreaordinii publice, respectarea drepturilor si
libertatilor cetatenesti 9i comisiei pentru amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea lucrdrilor
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice 9i de arhitecturd;

ln conformitate cu preveder i le art .36,  a l in.  2,1i t . , ,b" ,  a l in.4,  l i t .  e,  ar t .45,  a l in.  1
gi art. 49 din Legea 215 | 2001 a administra{iei publice locale, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

HOrAnAgrE:

Art.l. - Se aprobd Planul local de acliune pentru protec(ia apelor impotriva
poludrii cu nitrali proveni{i din surse agricole, prevdzut in anexa care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2. - Pri municipiului FSlticeni, prin comparlimentele specializate, va
prezentei hotdrAri.

PRE$EDINTE
Ec. Cdtdlin

Contrasemneazi,
SECRETAR MUNICIPIU

Filt iceni. 29.09.
Nr .56


