ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 5204/12.03.2012
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Agricol Falticeni
in Colegiul “Vasile Lovinescu”

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea denumirii unei instituţii de interes local
se face de către consiliile locale, prin hotărâre.
Proiectele de hotarâri ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a
unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură
ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate
şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană.
Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri este obligatorie. Avizul are
caracter consultativ si se emite în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitarii, consiliul
local putând adopta hotărârea şi în lipsa acestuia. Hotărârea adoptată fără solicitarea
avizului este însă nulă de drept.
Prin adresa nr. 810/14.02.2012, Colegiul Agricol Fălticeni, cu sediul pe str. Maior Ioan,
nr. 10, solicită aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Fălticeni a schimbării
denumirii acestei unităţi şcolare în Colegiul “Vasile Lovinescu”, începând cu anul şcolar
2012-2013.
Menţionăm că propunerea de schimbare a denumirii unităţii şcolare a fost stabilită în
şedinţa Consiliului de administraţie al Colegiului Agricol Fălticeni din data de 13.02.2012, în
baza notei de fundamentare întocmită de directorul şcolii.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni proiectul de
hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Agricol Falticeni în Colegiul “Vasile
Lovinescu”, începand cu anul şcolar 2012-2013.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2012
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
5208/12.03.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 5209/12.03.2012;
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei,
cercetării, tinetetului şi sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare pentru luna februarie 2012, plată ce se asigură din bugetele alocate
unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 3208/12.03.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna
februarie 2012
Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011
privind decontarea cadrelor navetei didactice, „Personalului didactic din unităţile de
învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă
corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de
transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în
localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între
localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta
contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu
autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar
personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se
deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.
Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se
face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor
de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară
activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice
locale”.
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre aprobare
consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au solicitat
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2012, suma totală fiind de
5588,35 lei.
Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna
februarie 2012.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

Anexa la H.C.L. nr. ___/_________

Nr.

Denumirea unităţii de învăţământ

crt.

Număr cadre

Cuantum total

didactice

/unitate

beneficiare

învăţământ/februarie
2012

1.

Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni

3

599 lei

2.

Colegiul Tehnic “ Mihai Băcescu” Fălticeni

12

1973,35 lei

3.

Colegiul Agricol Fălticeni

15

1731 lei

4.

Şc. cu cls. I – VIII nr. 1 “ Al. I. Cuza” Fălticeni

4

536 lei

5.

Şc. cu cls. I – VIII nr. 2 “Ion Irimescu” Fălticeni

1

141 lei

6.

Şc. cu cls. I – VIII nr. 3 “ Mihail Sadoveanu”

1

176 lei

3

432 lei

Fălticeni

7.

Şc. cu cls. I – VIII nr. 6 “ Ioan Ciurea” Fălticeni

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind numirea domnului cms.CHELARU ROMEO în funcţia publică de conducere de
şef serviciu din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- avizul nr. 1620603/20.02.2012 transmis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici;
- avizul nr. 3478128/16.01.2012 transmis de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date;
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
5214/12.03.2012;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - comunicare, înregistrat la
nr. 5215/12.03.2012;
În temeiul prevederilor art. 9, alin. 2 din H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea
Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul
resurselor umane, financiare şi material, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 5, lit. d, 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: Începând cu data de 01.04.2012, domnul cms.CHELARU ROMEO se
numeşte, pe perioada detaşării, în funcţia publică de conducere de şef serviciu din cadrul
Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor – Fălticeni.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului
resurse umane – comunicare din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- adresa nr. 1785/21.03.2012 transmisă de Spitalul Municipal Fălticeni;
- nota de fundamentare nr. 1844/23.03.2012 transmisă de Spitalul Municipal Fălticeni;
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
6316/23.03.2012;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - comunicare, înregistrat la nr.
6317/23.03.2012;
În temeiul prevederilor art.15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei
publice locale
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct. 3, 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 organigrama Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei
nr. 2.
Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului
Municipal Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a unor obiective de investiţii
prevăzute pentru anul 2012
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
5206/12.03.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 5207/12.03.2012;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico – economică a obiectivului de investiţii „
Extindere grădiniţă cu program prelungit nr. 1 „Licurici”, cu două săli de grupă”,
conform anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico – economică a obiectivului de investiţii „
Amenajare grupuri sanitare – Colegiul Agricol Fălticeni”, conform anexei nr. 2.
Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de teren în vederea
amplasării unui generator electric fix
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
5212/12.03.2012;
- raportul de specialitate al Seviciului Administrativ – Control/Achiziţii Publice,
înregistrat la nr. 5213/12.03.2012;
În temeiul prevederilor art. 73 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.”a”, art. 45, alin. 3 şi art.
49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă
de 11 mp, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat pe str. Sucevei – zona blocului
92, în vederea amplasării unui generator electric fix, care să asigure functionalitatea
echipamentelor de telecomunicaţii , conform documentaţiei care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine comisiei de
evaluare a ofetelor numită prin dispoziţia primarului.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 247,7353 ha
teren păşune, proprietatea privată 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.
5210/12.03.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 5211/12.03.2012;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14, alin. 1 şi art. 15, alin. 1
din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, precum şi
ale prevederilor Ordinului nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.”a”, art. 45, alin. 3 şi art.
49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de
247,7353 ha teren păşune, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, conform
documentaţiei care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. – Durata concesiunii este de 10 ani, începând cu data de 01.05.2012.
Art.3. – Contractul de arendă nr. 13/02.03.2009, încheiat între Municipiul Fălticeni
şi Asociaţia Utilizatorilor de Păşune “ Florina” Fălticeni se prelungeşte până la data de
30.04.2012.
Art.4. – Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte diferenţiat, pe fiecare trup de
păşune, conform raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat S.C.
BELCASA S.R.L., după cum urmează:

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DENUMIREA PARCELEI

SUPRAFATA

TARNA MARE
SOLDANESTI POLIGON
SOLDANESTI EPURARE
BUCIUMENI
OPRISENI
OPRISENI HAITAS
ANTILESTI
TIMPESTI
TOTAL

53,60 HA
63,67 HA
11,18 HA
62,00 HA
37,94 HA
1,7253 HA
4,00 HA
13,62 HA
247,7353 HA

REDEVENŢA
(Ron/ha/an)
64
68
48
72
60
24
24
64

Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului, prin
compartimentele specializate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în
municipiul Fălticeni, B-dul 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 9,
d-lui Pavel Nicolae Lucian
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- procesul-verbal al Comisiei de analizare şi repartizare a locuinţelor, înregistrat la nr.
6319/23.03.2012;
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
6303/23.03.2012;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
6304/23.03.2012;
În temeiul prevederilor art. 15, alin. 5 - 7, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17, 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 repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate
în municipiul Fălticeni, B-dul 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap.9, d-lui Pavel Nicolae Lucian.
Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în
condiţiile legii.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice
– Compartimentul spaţiu locative din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

