ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni"
în perioada 19 - 20 iulie 2009
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
9740/04.05.2009;
raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la
nr. 9741/04.05.2009;
În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4, art.45,
alin.2, lit.”a” şi art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele
Municipiului Fălticeni" în perioada 19 - 20 iulie, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei
de 20.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului
Fălticeni".
Art.3: Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din veniturile realizate din
încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor, în vederea aniversării cuplurilor
la 50 de ani de la căsătorie.
Art.4: Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200
lei.
Art.5: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va
urmări modul de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea
Programului " Zilele Municipiului Fălticeni".
Art.6.: Direcţia Administraţie Publică Locală va coordona organizarea
Programului " Zilele Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
P R I M A R,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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Anexa
la HCL nr. _________________

PROGRAMUL „ ZILELE MUNICIPIULUI FĂLTICENI”

DUMINICĂ, 19 IULIE 2009
- „ Nunta de Aur” – celebrarea cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie(
Biserica „ Sf. Ilie” )

LUNI, 20 IULIE 2009
-

Procesiune ecumenică de Sf. Ilie, patronul spiritual al municipiului (
Biserica „Sf. Ilie” – Piaţa Nada Florilor – Biserica Catolică – Biserica
„ Adormirea Maicii Domnului” – Parcul Prefecturii - Biserica „Sf. Ilie”
)

-

Spectacol folcloric – Piaţa „ Nada Florilor”

-

Concerte - Piaţa „ Nada Florilor”

-

Focuri de artificii( lansare curtea de incintă a Catedralei)
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia Administraţie Publică Locală
Nr. 9741/04.05.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "
Zilele Municipiului Fălticeni" în perioada 19 - 20 iulie 2009

Programul „ Zilele Municipiului Fălticeni” – ediţia 2009 va fi organizat de
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni şi Casa de
Cultură sub coordonarea Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
Principalele acţiuni şi activităţi din zilele 19 şi 20 iulie 2009 vor fi:
- celebrarea cuplurilor la 50 de ani de la casătorie, pentru acest eveniment
fiind alocată suma de 15.000 lei din veniturile realizate din încasarea taxei speciale
pentru oficierea căsătoriilor;
- procesiune ecumenică de Sf. Ilie, spectacol folcloric, concerte şi focuri de
artificii, suma alocată pentru aceste manifestări fiind de 20.000 lei din veniturile
proprii ale bugetului local.

Director Direcţia Administraţie Publică Locală
Corneliu Monoranu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 9740/04.05.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de privind organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele
Municipiului Fălticeni" în perioada 19 - 20 iulie 2009

Proiectul ediţiei 2009 a Programului „ Zilele Municipiului Fălticeni” va cuprinde
acţiuni şi activităţi diverse, dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai actului de
cultură şi divertismentului, focalizate prin tradiţie pe data de 20 iulie.
Programul „Zilele Municipiului Fălticeni” va fi organizat de Consiliul Local al
Municipiului Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni şi Casa de Cultură.
Date fiind sursele de finanţare diferite, bugetul propus în proiectul de hotărâre
este defalcat pe tipuri de activităţi cu corespondenţă în practica controlului financiar
preventiv.
Propun Consiliului Local aprobarea organizării şi desfăşurării Programului „
Zilele Municipiului Fălticeni” în perioada 19 – 20 iulie 2009.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
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ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2010
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Avănd în vedere:
-expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.9746 / 04.05.2009;
-raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, inregistrat la
nr.9747 / 04.05.2009;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Titlul
IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii
Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal, pct. 224 si pct.290^1 alin(2); prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1.514 din 25.10.2006, apărut în Monitorul Oficial al României, partea I în data
de 17.11.2006, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul 2009; prevederile art.5 alin.(1)şi(2), art.20 alin.(1) lit. b din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
în temeiul dispoziţiilor art.36, alin (2), lit. b, alin. (4), lit. c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi
amenzile , în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2010, astfel cum sunt
redate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se determină
prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii clădirilor determinată în anexa la
prezenta hotărâre.
Art. 3. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice este de
1,3% din valoarea înregistrată în contabilitate pentru cladirile reevaluate în
ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţa şi de 10% pentru clădirile care
nu au fost reevaluate în ultimii trei ani, anteriori anului fiscal de referinţă.
Art.4 Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate
egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele
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enunţate, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
Art. 5 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe
teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de
către persoanele fizice, până la data de 31.03.2010, se acordă o bonificaţie de
10%.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de
transport, nu se acordă bonificaţie.
Art.6. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport,
datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice,
de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen
de plată.
Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale
datorate pe anul 2010 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2010.
Art.7 . Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ Control ,
Achizitii Publice şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc
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ANEXA la H.C.L. nr.

/
ANEXA

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,
alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile in anul fiscal
2010
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfasurată la
clădiri in cazul persoanelor fizice,în functie de zona în care este
amplasată clădirea(A,B,C,D)
Valoarea impozabilă
- lei/m.p.TIPUL CLADIRII
Art. 251 alin. (3)

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice si
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice
sau încălzire

A- 1686
B- 1616
C- 1546
D-1475

A- 1001
B- 959
C- 917
D- 876

A- 459
B- 440
C- 421
D- 402

A- 288
B- 275
C- 264
D- 251

A- 288
B- 275
C- 264
D- 251

A- 257
B- 247
C- 235
D- 225

A- 171
B- 164
C- 158
D- 150

A- 113
B- 109
C- 104
D- 100

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădiriii

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din caramida arsă sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Cladire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din caramidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din caramida arsă
sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Cladire anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din caramidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
E.În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în
alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la
lit. A-D
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Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţa construită
desfaşurată la clădiri in cazul persoanelor fizice
pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8
apartamente,în funcţie de zona în care este amplasată clădirea(A,B,C,D)

TIPUL CLADIRII
Art. 251 alin. (3)

Valoarea impozabilă
-lei/m.p.Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare, electrice,
apă, canalizare,
incălzire
electrice, incălzire
( condiţii cumulative)

A. Cladire cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din caramida arsă sau
din orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu pereţi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din caramidă nearsă,
din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termicşi/sau
chimic
C. Cladire anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţii exteriori din
caramida arsă sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Cladire anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic

A- 1616
B- 1545
C- 1475
D- 1405

A- 959
B- 917
C- 876
D- 834

A- 440
B- 420
C- 401
D- 382

A- 275
B- 264
C- 251
D- 239

A- 275
B- 264
C- 251
D- 239

A- 247
B- 235
C- 225
D- 214

A- 164
B- 158
C- 150
D- 143

A-109
B- 104
C- 100
D- 95

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata ale
statului ori a unitaţilor administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare
ori in folosinţa, dupa caz persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe cladiri, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosintă, dupa caz, in condiţii similare impozitului pe clădiri.
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IMPOZITUL/TAXA* PE TERENURILE AMPLASATE IN
INTRAVILAN- TERENURI CU CONSTRUCŢII
(lei/hectar)
Art. 258 alin. (2)

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
FĂLTICENI= rangul II
-lei/haA
5671
B
3956
C
2504
D
1324
IMPOZITUL/TAXA* PE TERENURILE AMPLASATE ÎN
INTRAVILAN - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT
CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
(lei/hectar)
Zona în cadrul
localităţii

Art. 258 alin. (4)

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVELURILE PENTRU ANUL 2010
-lei/haZona

Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

A
84
63
63
139
160
84
46
x
x

B
63
55
55
105
139
63
38
x
x

C
55
46
46
84
105
54.6
25
x
x

D
46
38
38
55
84
46
x
x
x

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică si privată a statului
ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosintă, se stabileste taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, dupa caz, in conditii similare
impozitului pe teren.
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IMPOZITUL/TAXA* PE TERENURILE AMPLASATE IN
EXTRAVILAN
(lei/hectar)
Art. 258 alin. (6)

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Zona
Categoria de folosinta

Teren cu construcţii
Arabil
Paşune
Faneaţă
Vie pe rod, alta decat cea prevazută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decat cea prevazută la
nr. crt. 6.1
Livadă pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
cu excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1
Padure in varstă de pana la 20 de ani si
padure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decat cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri si căi ferate
Teren neproductiv

NIVELURILE PENTRU ANUL
2010
-lei/haZona
A
B
C
D
56
48
42
36
91
83
75
66
50
44
38
32
50
44
38
32
101
92
84
76
X
101

X
92

X
84

X
76

X
30

X
24

X
19

X
14

X

X

X

X

11

8

6

1

61
x
x

54
x
x

46
x
x

40
x
x

*Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a
statului ori a unitaţilor administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare
ori in folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, dupa caz, in condiţii similare
impozitului pe teren.
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IMPOZITUL PE MILOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2)

Mijloc de transport cu tracţiune mecanica

NIVELURILE TAXEI ACTUALIZATE
Suma in lei pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau
fracţiune din aceasta
Persoane fizice
Persoane juridice

1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601
cm³ si 2000 cm³ inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001
cm³ si 2600 cm³
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601
cm³ si 3000 cm³ inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3001 cm³
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima
autorizată de până la 12 tone inclusiv
8.Tractoare înmatriculate

7

8

15

18

30

36

60

72

120

144

20

24

25

30

15

18

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare
de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
în operaţiunile de transport
intern
Vehicule cu
sistem de
Vehicule cu
suspensie
pneumatică alt sistem de
suspensie
sau un
echivalent
recunoscut

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată

I.

II.

Vehicule cu două axe
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai
mult de 13 tone
2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai
mult de 14 tone
3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai
mult de 15 tone
4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai
mult de 18 tone
Vehicule cu 3 axe
1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai
mult de 17 tone
2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai
mult de 19 tone
3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai
mult de 21 de tone
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Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate în
operaţiunile de transport
intern şi internaţional
Vehicule cu
sistem de
suspensie Vehicule cu
pneumatică alt sistem de
suspensie
sau un
echivalent
recunoscut

0

72

0

102

72

198

102

282

198

278

282

397

278

630

397

899

72

125

102

178

125

255

178

364

255

331

364

473

4.

Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai
331
510
473
729
mult de 23 de tone
5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai
510
793
729
1.132
mult de 25 de tone
6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai
510
793
729
1.132
mult de 26 de tone
III. Vehicule cu 4 axe
1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai
331
336
473
479
mult de 25 de tone
2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai
336
524
479
748
mult de 27 de tone
3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai
524
832
748
1.188
mult de 29 de tone
4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai
832
1.234
1.188
1.762
mult de 31 de tone
5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai
832
1.234
1.188
1.762
mult de 32 de tone
În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru
Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
vehiculele angajate în
în operaţiunile de transport
operaţiunile de transport
intern
intern şi internaţional
Vehicule cu
Vehicule cu
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată
sistem de
sistem de
Vehicule cu
suspensie
suspensie Vehicule cu
pneumatică alt sistem de pneumatică alt sistem de
suspensie
suspensie
sau un
sau un
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai
0
0
0
0
mult de 14 tone
2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai
0
0
0
0
mult de 16 tone
3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai
0
33
0
46
mult de 18 tone
4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai
33
74
46
105
mult de 20 de tone
5. Masa nu mai puţin de 20 de tone, dar nu mai
74
173
105
246
mult de 22 de tone
6. Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu mai
173
223
246
318
mult de 23 de tone
7. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai
223
402
318
574
mult de 25 de tone
8. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai
402
705
574
1.007
mult de 28 de tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai
69
161
98
230
mult de 25 de tone
2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai
161
264
230
377
mult de 26 de tone
3. Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu mai
264
388
377
554
mult de 28 de tone
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4.

Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai
mult de 29 de tone
5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai
mult de 31 de tone
6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai
mult de 33 de tone
7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai
mult de 36 de tone
8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai
mult de 38 de tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai
mult de 38 de tone
2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai
mult de 40 de tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai
mult de 38 de tone
2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai
mult de 40 de tone
3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai
mult de 44 de tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai
mult de 38 de tone
2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai
mult de 40 de tone
3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai
mult de 44 de tone

388

469

554

669

469

770

669

1.099

770

1.068

1.099

1.525

1.068

1.622

1.525

2.316

1.068

1.622

1.525

2.316

850

1.183

1.214

1.689

1.183

1.608

1.689

2.296

751

1.043

1.073

1.489

1.043

1.442

1.489

2.060

1.442

2.133

2.060

3.047

427

517

610

738

517

772

738

1.102

774

1.229

1.102

1.755

În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport cu
masa prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt aceştia definiţi în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare pe propria
răspundere, până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului
cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote
NIVELURILE PENTRU ANUL 2010
Masa totală maximă autorizată

Impozitul , in lei/an

7
24
37
46

a. Până la o tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Mijloace de transport pe apă
Art. 263 alin. (7)

1.Luntre, bărci fara motor, scutere de apă,folosite
13

NIVELURILE PENTRU ANUL 2010

pentru uz si agrement personal
2. Bărci fără motor folosite in alte scopuri
3.Bărci cu motor
4.Nave de sport si agrement*)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi impingătoare:
a) pana la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv
d)peste 4000 CP
7.Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune
din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

Impozitul ,in lei/an

15
40
150
800
150
x
400
650
1000
1600
130
x

a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 tone
inclusiv

130

b) cu capacitatea de incărcare de peste 1500 tone
şi până la 3000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de incărcare de peste 3000 tone

200
350

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, NIVELURILE PENTRU ANUL 2010
în mediu urban:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
Taxa, in lei
urbanism
5
a) până la 150 m,2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m,2 inclusiv
c) între 251 şi 500 m,2 inclusiv
d) între 501 şi 750 m,2 inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m,2 inclusiv
f) peste 1.000 m2

7
9
10
14
14 + 0.014 lei/m.p. pentru fiecare m.p.

care depăşeşte 1.000 m.p.
Pentru eliberarea autorizaţiei de construire 1% din valoarea autorizată a lucrărilor inclusiv
instalaţiile aferente acestora.
Pentru clădirile destinate pentru locuinţă şi anexe gospodăreşti, taxele se reduc cu 50%.
Sunt scutite de taxe de autorizare lăcaşurile de cult şi anexele acestora, lucrările de
dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public de stat, lucrările de interes public local şi construcţiile instituţiilor
publice.
267 alin.(4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
14

8

sau excavări
Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază
dacă nu au fost autorizate odată cu acestea 3% din valoarea autorizată a construcţiei.
Art. 267 alin.(7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile
publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor

8

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri si branşamente la reţele
publice de apa, canalizare,gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

12

Art 267 alin.(12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului judetean

15

Art 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului
nomenclatură stradală şi adresă

de

9

Art. 267 alin.(9)

Taxa pentru eliberararea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii

0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:
Art 268 alin. (1)

1. în mediul rural

-

2. în mediul urban

81

Art 268 alin.(2)

Taxa pentru
funcţionare

eliberarea

autorizaţiilor

de

19

Art 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale

32lei/m.p. sau fracţiune de m.p.

Art 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător
Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren
apartinand domeniului public de catre agentii
economici in perioada 01.05.2009-31.09.2009
Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren
apartinand domeniului public de catre
comerciantii ambulanti
Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfaşurarea activitaţii de
alimentaţie publică
Suprafata: 0- 50 mp
15

72 lei/an sau 18 lei/trimestru
3,5 lei/m.p./lună
2.5lei/mp/zi
x
240 lei

Suprafata: 51-100 mp
Suprafata: 101-150 mp
Suprafata mai mare de 150mp
Taxa pentru autorizare stâni
Taxă pentru autorizatie transport in regim de
taxi si in regim de inchiriere
Taxă pentru autorizatie transportator
Taxă pentru loc parcare taxi
Taxă pentru utilizarea echipamentelor
aparţinând municipiului Fălticeni

360 lei
480 lei
600 lei
50lei/stână/an
81 lei/an
500 lei/5 ani
30lei/loc de parcare/an
Tractor: 50 lei/oră
Încărcător frontal: 100 lei/ora

TAXE SPECIALE ÎN DOMENIUL STĂRII CIVILE
Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele
de sămbătă şi duminică
Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara
sediului primăriei, cu excepţia situaţiilor
motivate prin acte medicale

50 lei
150 lei

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Şl
PUBLICITATE
Art 270 alin. (2)
3% din valoarea serviciilor de
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate:
reclamă şi publicitate
Art 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

lei/m.p. sau fracţiune de m.p.
33
24

Art 275 alin. (2)
Art 275 alin. (2)

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
lei/m.p

1

a) în cazul videotecilor

b)în cazul discotecilor
1
Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ,
competiţii sportive =2% asupra încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor.
Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter
ocazional= 5% asupra încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor.

ALTE TAXE LOCALE
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice
şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie
Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor
destinate în scopul obţinerii de venit

Elevi + studenţi 2 lei/zi
Adulţi 3 lei/zi
15 lei/zi
30 lei/an

Taxa anuală pentru vehicule lente
16

50 lei/an

Taxă anuală pentru autorizare stâni
Taxa pentru eliberare copii dupa documente aflate in
arhiva Primariei municipiului Falticeni

5 lei/document

Taxa eliberare adeverinte

2 lei/document

Taxa inchiriere sala Pictor „Aurel Baesu” si sala „Casa de
cultura” Falticeni

60 lei/ora

SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL
PERSOANELOR FIZICE
50 1)
Art. 294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la .... 1) lei la .... 2) lei, iar cea de
la lit. b), cu amendă de la .... 3) lei la....4) lei.

200 2)
200 3)
500 4)

Art. 294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la .... 1) lei la .... 2) lei.

230 1)
1.130 2)

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL
PERSOANELOR JURIDICE
200 1)
Art. 294 alin.(6) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la .... 1) lei la .... 2) lei, iar cea de
la lit. b), cu amendă de la .... 3) lei la .... 4) lei.

800 2)
800 3)
2000 4)

Art. 294 alin.(6) Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la .... 1) lei la.... 2) lei.

920 1)
4.520 2)

II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
şi completările ulterioare
Extras din norma juridică
Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la
instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
a) până la valoarea de 39,00 lei,- plafon valoric pentru anul 2007
inclusiv
b) intre 39,01 lei si 388,00 lei
- plafon valoric pentru anul 2007
17

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2010
- lei x

2
2 lei + 10% pentru ce
depăşeşte 39 lei

c) între 388,01 lei şi 3.879,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2007

d) între 3.879,01 lei şi 19.395,00- plafon valoric pentru anul 2007
lei
e) între 19.395,00 lei şi 38.790,00- plafon valoric pentru anul 2007
lei
f) între 38.790,01 lei şi 193.948,00- plafon valoric pentru anul 2007
lei
g) peste 193.948,00 lei
- plafon valoric pentru anul 2007

37 lei + 8% pentru ce
depăşeşte 388 lei
316 lei + 6% pentru ce
depăşeşte 3.879 lei
1.247 lei +4% pentru ce
depăşeşte 19.395 lei
2.023 lei +2% pentru ce
depăşeşte 38.790 lei
5.126 lei + 1% pentru
ce depăşeşte 193.948
lei

(2) Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ..........*),
indiferent de valoarea contestată
Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:
a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept,
făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă
a¹) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

194 *)
x

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor
încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de
ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani
c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale,
cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj
d) cereri de recuzare în materie civilă
e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării
vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii
f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de
adjudecare
g) contestaţii în anulare
h) cereri de revizuire
i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea
unei porţiuni de teren
j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituti
k) cereri de strămutare în materie civilă
1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte
hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii
potrivit legii
m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept
recunoscut de lege:
- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea
dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei
adeverinţe sau oricărui alt înscris
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea
pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult
de.......*)
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute,
precum şi cereri de repunere în termen
o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

10

18

19
12

19
4
10
10
10
10
19
19
4
4

X

4

39*
4
10

o)1 cereri pentru emiterea somaţiei de plată
p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi
aeronavelor
r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă
prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a
stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare
- efectuarea de comisii rogatorii
s) cereri de înfiinţare a popririi
t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de
pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau
irevocabile
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar,
pentru fiecare exemplar de copie în parte
ţ1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă
fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau
cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora
u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de
fiecare comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea
înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în
străinătate
x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea
traducătorilor şi interpreţilor
Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru
autorizarea funcţionării
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice
b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop
lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără
scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora
Art. 5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de
inventator se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe,
pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor,
inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere
de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii
producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării
acestora
b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de
brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele
de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale
inventatorului
Art. 6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale,
precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri
pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi
lichidare a unei societăţi comerciale
b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic
c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi a Legii
19

39
388
X
39
78
10
2
1leu/pagină
1
4
1
19
x
39
19

x
39

39

x
39

39
39

nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art.
67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)
Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri
referitoare la raporturile de familie sunt următoarele :
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul
familiei
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul
familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri
sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară
c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit
art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a
copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru
cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru
acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi
copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de
încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit
art. 65 din Codul familiei
Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre
birourile notarilor publici
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a
unui act notarial
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului
public de către Ministerul Justiţiei
Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii
de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu
......*)lei
Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind
executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se
taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile
executorilor judecătoreşti
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a
îndeplini un act sau de a efectua o executare silită
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului
judecătoresc
Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de
publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub
semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în
funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin
decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la
stabilirea impozitelor, astfel :
) până la 388,00 lei
- plafon valoric pentru
anul 2007
b) de la 388,01 lei la 1.940,00 lei

c) de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei

19
x
39
8
6

x
8
8
4
2*

X
8
8
4

x

4%, dar nu mai
puţin de 4 lei
- plafon valoric pentru 16 lei +3% pentru
anul 2007
suma ce depăşeşte
388 lei
- plafon valoric pentru 62 lei +2% pentru
20

anul 2007

d) de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei

e) peste 5.784,00 lei

suma ce depăşeşte
1.940 lei
- plafon valoric pentru 100,90 lei +1,5%
anul 2007
pentru suma ce
depăşeşte 3.879 lei
- plafon valoric pentru 136 lei +1% pentru
anul 2007
suma ce depăşeşte
5.784 lei

(4) înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii,
fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă
garantat, dar nu mai mult de :
(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de
publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea
drepturilor reale de garanţie
(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938
pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile
de efectuare a operaţiunilor de publicitate
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de
transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de
carte funciară
Art. 11. (2) Se timbrează cu ..........*) cererile pentru exercitarea
apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri
judecătoreşti
Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în
cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe
lângă Curtea Supremă de Justiţie
Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu
excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit
legii

39
4
8

2
4 *)

8
8

III. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru¹)
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE PENTRU
Extras din norma juridică
ANUL 2010
- lei CAP. I.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii
publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi
1
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice
21

anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de
timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe
cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

X
1
1

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani

X
1

- pentru animale peste 2 ani

3

4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

4

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor
certificate medicale folosite în justiţie
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
numelui şi a sexului
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei
9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine
10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de
stare civilă
11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate :
CAP. II.

1
1
11
1
1
1
1

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de
pescuit
1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a
celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii
români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea
sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru
cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi
ale persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a
populaţiei
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
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1

1
4
4
1

2

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

CAP. III.
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii
permiselor de conducere
1,Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
3
din subcategoria A1
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
4
din categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
5
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
10
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
12
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,
D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
15
din categoriile C+E, D+E
2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o de 5 ori taxele prevăzute la
şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pct. 1 corespunzător fiecărei
categorii şi subcategorii de
prevăzute la pct. 3
autovehicule

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat dublul taxelor prevăzute la
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul
pct. 1
anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de de 3 ori taxele prevăzute la
trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a pct. 1 ori, după caz, la pct. 2
sau 3
permisului de conducere

CAP. IV.
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de
până la 750 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 3.500 kg
2. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor
şi remorcilor
CAP. 5.
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
23

X
26
52
104
296
X

18/1991²)
¹) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii de servicii,
care se stabileşte potrivit dispozitiilor legale.
²) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri
pentru eliberarea şi inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere,
publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobata
prin Legea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, de la data de 24
noiembrie 2004, eliberarea şi inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si
forestiere se fac gratuit, astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la capitolul V din
anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare
nu se mai datoreaza.
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ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR

Nr.

/

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
aplicabile în anul fiscal 2010

În conformitate cu prevederile art.296 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi punctului 290 alin.2 din HG 1861/2006 pentru
modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, aprobate prin HG 44/2004, pentru anii fiscali 2008, 2009 si 2010, consiliile locale adoptă
hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, până la data de 31 mai a anului precedent şi
vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a anului următor.
Având în vedere cele menţionate mai sus, Serviciul Impozite şi Taxe locale al
municipiului Fălticeni propune spre analiză prezentul raport privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2010, conform anexei.
Potrivit art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificat prin
Legea nr. 343/2006, nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute pentru anul fiscal 2010 poate fi
majorat anual cu până la 20% de către consiliile locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263
alin. (4) – autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, şi alin.(5) –
combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfă cu masă
totală maximă autorizată de peste 12 tone. De asemeni, aceeaşi excepţie se aplică şi în cazul art.
295 alin. (11) lit. b)-d) care reglementează taxele judiciare de timbru, taxele de timbru şi taxele
extrajudiciare de timbru.
Pentru anul 2010 in cazul impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport s-au păstrat
valorile impozabile şi cotele de impozitare corespunzătoare anului 2009. Totodată, am menţinut
reducerea de 10% pentru persoanele fizice care îşi achită integral impozitele pe clădiri, terenuri sau
mijloace de transport pâna la data de 31 martie 2010.
Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2010.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
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MUNICIPIUL FĂLTICENI
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE

Nr.

/

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2010
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003 “privind Codul fiscal”, modificata si completata cu Legea nr.
494/2004 (care la art. 287, prevede ca, “peste nivelul impozitelor si taxelor locale , consiliile locale , Consiliul
General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene , dupa caz , pot modifica anual impozitele si taxele locale ,
fara discriminare intre categoriile de contribuabili , in functie de conditiile specifice zonei ,in termenul prevazut de art .
288 alin. (1) , cu respectarea prevederilor , in conformitate cu care " Consiliile locale , Consiliul General al
Municipiului Bucuresti si Consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal
urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I , a hotararii
Guvernului " prin care se aproba nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei ”), ale H.G. nr. 44/2004 “pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, modificata si completata prin H.G. nr.
1840/2004 care potrivit pct. 222 prevede ca "…consiliile locale, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute
de Codul fiscal…", modificata si completata prin H.G. nr. 1.861/2006 care potrivit pct. 2091 al(1) prevede ca
"Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile
stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in conditiile art. III din Legea nr. 343/2006" si al.
(2) care prevede ca "Pentru anii fiscali 2008,2009 , Consiliile locale…adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent…" ale H.G. nr. 1514/2006 “privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul
fiscal 2007”, ale Legii Administratiei publice locale nr. 215/2001, respectiv necesarul de finantare a cheltuielilor
publice care cad in sarcina Consiliului Local al municipiului Fălticeni, pentru a putea fundamenta elaborarea unui
buget de venituri si cheltuieli care sa corespunda nevoilor comunitatii atat pe termen scurt cat si pe termen lung ,
precum si asigurarea fondurilor necesare in vederea procesului de aderare in cadrul structurilor europene , propunem
dezbaterii urmatoarele impozite si taxe locale pentru anul 2010:
• in cazul impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, propunem aplicarea in anul 2010 a cotei de
impozitare de 0,1% asupra valorilor impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata prevazute
in anexa la prezenta expunere de motive, nesuferind modificari fata de nivelurile anului trecut;
• in cazul impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice, propunem urmatoarele cote de impozitare:
• 1,3% pentru contribuabilii care detin in proprietate clădiri revaluate după data de 01.01.2007 ;
• 10% in cazul cladirilor dobandite inainte de 01.01.2007 si care dupa aceasta data nu au fost reevaluate;
• in ceea ce priveste impozitul pe teren, propunem nivelurile prevazute pentru anul 2009 ,pentru terenurile
situate in intravilanul localitatilor incadrate la categoria de folosinta “terenuri cu constructii”, pentru cele
situate in intravilan si incadrate la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii precum si
pentru terenurile situate in extravilanul municipiului Fălticeni ,
• in ceea ce priveste impozitul pe mijloacele de transport , propunem nivelurile prevazute pentru anul 2009;
• impozitul pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone, prevazuta la art.
263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, modificata si completata nu se pot modifica fata de nivelele
stabilite prin OUG 155/2007;
• în privinţa taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor
de reclama si publicitate, propunem nivelurile acestora prevazute pentru 2009.
Mentionam ca la determinarea valorilor impozabile, respectiv a impozitelor si taxelor locale prevazute in
anexa la prezenta expunere pentru anul 2010, au fost utilizate ca baze de calcul valorile prevazute in anexa nr. 1 la
Hotararea Guvernului nr. 1514/2006 “privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007”, care cuprinde si nivelurile taxelor
notariale, judiciare, si extrajudiciare de timbru, respectiv cele ale amenzilor contraventionale aplicabile in baza legii nr.
571/2003.
Pentru anul 2010 impozitele si taxele locale sunt cele prevazute in anexa la acest raport.
Şef Serviciu Impozite si Taxe,
Ec. Sorin Cristina
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Proiect
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei Serviciului public de asistenţă socială din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, prin suplimentarea funcţiilor.
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere;
- expunerea de motive a d.lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 9742/07.05.2009 ;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 9743/07.05.2009;
În conformitate cu prevederilor art. 1 şi art. 20 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale şi Ordinul nr. 502/24.04.2009 privind aprobarea
modelului de protocol între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
autorităţile administraţiei publice locale în vederea transferului asistenţei medicale comunitare
şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ;
În baza adreselor nr. 10292/07.05.2009 şi 9285/28.04.2009 primite de la Consiliul
judeţean Suceava şi a Protocolului încheiat între Direcţia de sănătate publică Suceava şi
Primăria municipiului Fălticeni;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art.
50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei Serviciului public de asistenţă socială,
conform anexei nr.1.
Art. 2. Se aprobă statele de funcţii ale Serviciului de asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Fălticeni, prin suplimentarea cu 10 funcţii contractuale,
conform anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu data de 01.06.2009.
Art. 5. Primarul municipiului Fălticeni, Direcţia economică şi Serviciul resurse umane vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Tofan Vasile
AVIZAT,

Secretar municipiu
Busuioc Mihaela
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MUNICIPIUL FALTICENI
Nr. _________din __________

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei Serviciului public de
asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni,
prin suplimentarea statelor de funcţii.

Prezentul proiect de hotărâre prevede suplimentarea statului de funcţii al
Serviciului public de asistenţă socială, prin înfiinţarea a 10 funcţii contractuale şi
implicit modificarea organigramei, în vederea preluării asistenţei medicale
comunitare şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ, astfel cum
este prevăzut în O.U.G. nr. 162/12.11.2008, privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale.
De asemenea, potrivit art. 20 din O.U.G. nr. 162/2008, se prevede că
„persoanele care prestează activitatea de asistenţă socială comunitară, precum şi
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la 12 se
preiau, în condiţiile legii, de la unităţile sanitare care au calitatea de angajator şi îşi
păstrează toate drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă”, fapt pentru care la suplimentarea statului de funcţii au fost
prevăzute funcţiile cu care aceştia au fost încadraţi la Direcţia de Sănătate Publică
Suceava.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect
de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma
prezentată.
PRIMAR,
Ing. Tofan Vasile
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MUNICIPIUL FĂTICENI
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 9743 din 07.05.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei Serviciului public de asistenţă socială
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, prin suplimentarea funcţiilor

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul resurse umane a analizat proiectul
de hotărâre privind modificarea organigramei Serviciului public de asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Fălticeni, prin suplimentarea funcţiilor.
Suplimentarea cu 10 funcţii contractuale a Serviciului public de asistenţă socială, se face
în baza prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale ; H.G. nr.
56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 şi urmare a
Protocolului încheiat între Direcţia de Sănătate Suceava şi Primăria municipiului Fălticeni. De
asemenea, art. 20 din O.U.G. nr. 162/2008, prevede că “persoanele care prestează activitatea de
asistenţă medicală comunitară, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele
medicale prevăzute la art. 12 se preiau, în condiţiile legii, de la unităţile sanitare care au calitatea
de angajator şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţe”, drept pentru care au fost preluate funcţiile deţinute anterior şi
comunicate de Direcţia de Sănătate Suceava.
Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte
condiţiile de legalitate şi poate fi supus sezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal Fălticeni.

SERVICIUL RESURSE UMANE
Şef serv. Nicu Raileanu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect
HOTĂRÂRE
privind trecerea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, din proprietatea
publica a Municipiului Falticeni in proprietatea publica a statului si reglementarea
juridica a terenurilor aferente
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
9744/04.05.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 9745/ 04.05.2009;
- cererea nr. 8337/11.07.2008 transmisa de Guvernul Romaniei ;
- adresele nr. 118785/DPCL/04.10.2008 si nr. 22446/IA/10.04.2009 transmise
de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ;
În baza prevederilor art. 9, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum si
ale art. 6 , alin. 2 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 889/2008 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. art.45, alin.3 si art.47 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă trecerea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, identificate
in anexa nr. 1, din proprietatea publica a Municipiului Falticeni in proprietatea publica a
statului, in vederea trecerii acestora in proprietatea privata a statului potrivit prevederilor
legii organice.
Art.2. –
Constructiile de locuinte prevazute la art. 1, dupa trecerea lor in
proprietatea privata a statului, raman in administrarea Consiliului Local al municipiului
Falticeni, in vederea vanzarii unitatilor locative catre persoanele indreptatite, la cererea
acestora, in conditiile legii.
Art.3. – Unitatile locative prevazute la art. 2, pentru care nu sunt inregistrate
solicitari de cumparare in conditiile legii, din partea titularilor contractelor de inchiriere,
sau cele vacante, se administreaza in continuare ca locuinte pentru tineri, destinate
inchirierii.
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Art.4.
–
Terenurile aferente constructiilor de locuinte prevazute la art. 1,
identificate in anexa nr. 2, trec din proprietatea publica a Municipiului Falticeni in
proprietatea privata a Municipiului Falticeni.
Art.5. –
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului
Falticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 101/27.11.2008 si insusit prin H.G. nr.453/2009, va fi
modificat corespunzator.
Art.6. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
economice si Directiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 9744/04.05.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri destinate
inchirierii, din proprietatea publică a municipiului Fălticeni în proprietatea publică a
statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente

Pentru ca sprijinirea tinerilor şi familiilor de tineri în asigurarea accesului la o
locuinţă să fie continuă şi autosusţinută, prin Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, s-a
prevăzut oportunitatea cumpărării locuinţelor construite şi repartizate în cadrul
Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destiinate închirierii.
Pentru ca locuinţele să poată fi vândute şi pentru ca resursele rezultate din
vânzarea locuinţelor pentru tineri să fie utilizate exclusiv pentru finanţarea unor
construcţii de locuinţe, este necesar ca acestea să fie în proprietatea privată a statului, în
condiţiile legii.
Pentru crearea situaţiei juridice favorabile vânzării locuinţelor se aplică procedura
administrativă de adoptare a hotărârii privind trecerea blocurilor de locuinţe din
proprietatea publicăa Municipiului Fălticeni în proprietatea publică a statului, la cererea
Guvernului, urmănd să fie trecute în proprietatea privată a statului, prin hotărâre de
Guvern.
Având în vedere cele expuse supun spre analiza şi aprobarea Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, din
proprietatea publică a municipiului Fălticeni în proprietatea publică a statului şi
reglementarea juridică a terenurilor aferente.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia tehică
Nr. 9745/04.05.2009
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri destinate
inchirierii, din proprietatea publică a municipiului Fălticeni în proprietatea publică a
statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 au fost modificate şi completate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 89/2008, prin H.G. nr. 165/2008 şi H.G. nr. 889/2008.
Potrivit noilor reglementări, locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiţii la nivel naţional, care au fost recepţionate şi înregistrate ca
mijloace fixe în proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, trec – în
condiţiile legii organice – în proprietatea privată a statului şi rămân în administrarea
consiliilor locale din raza administrative – teritorială care în care îşi exercită autoritatea.
Această schimbare a regimului de proprietatea asupra locuinţelor este prevăzută
de dispoziţiile art. II, alin. 1 din Legea nr. 89/2008.
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, nu cuprinde prevederi cu privire la trecerea directă
a unor imobile din proprietatea publică a a unităţilor administrativ – teritoriale în
proprietatea privată a statului, această schimbare a regimului de proprietate urmând a se
realize în două etape:
1. blocurile de locuinţe se trec din proprietatea publică a unităţii administrative –
teritoriale în proprietatea publică a statului, prin hotărâre a consiliilor locale, la
cererea guvernului;
2. blocurile de locuinţe trecute în proprietatea publică a statului se trec în proprietaea
privată a statului prin hotărâre de govern şi rămân în administrarea consiliului local.
În municipiul Fălticeni există două blocuri de locuinţe construite prin programul ANL,
respective blocul nr. 51 din str. 2 Grăniceri( P+3E) , cu 48 de unităţi locative şi blocul
din str. Topitoriei nr. 2 (P+2E), cu 33 de unităţi locative.
Dir. Direcţia tehică,
ing. Octavian Perju
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării în rate a imobilului situat în municipiul Fălticeni,
str. 2 Grăniceri, bl. 23, sc. C, ap. 17, judeţul Suceava
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
9733/04.05.2009;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
9734/04.05.2009;
- prevederile HCL nr. 116/30.11.2007;
- cererea d-nei Gavrilescu Mariana, înregistrată la nr. 8882/23.04.2009;
- referatul de anchetă socială nr. 8882/15.05.2009;
În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor
economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi
ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă vânzarea în 24 de rate lunare, în condiţiile Legii nr. 85/1992, a
imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 23, sc. C, ap. 17, judeţul
Suceava, d-nei Gavrilescu Mariana;
Art.2. Direcţia economică şi Comprtimentul spaţiu locativ vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri
INIŢIATOR,
P R I M A R,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV
Nr 9734/04.05.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind vanzarea in rate a imobilului situat in Falticeni, str. 2 Graniceri, bl.
23, sc C, ap. 17
Conform Hotararii de Consiliu nr. 116/ 30.11.2007, s-a aprobat vanzarea imobilului situat
in Falticeni, str. 2 Graniceri, bl. 23, sc. C, ap. 17 doamnei Gavrilescu Marina.
Prin cererea nr. 8882/23.04.2009 dna Gavrilescu Mariana solicita cumpararea acestui
imobil in 24 de rate lunare avand in vedere situatia financiara precara, confirmata si de referatul de
ancheta sociala inregistrat sub nr. 8882/15.05.2009 emis de Serviciul Public de Asistenta Sociala
din cadrul Primariei Municipiului Falticeni.
Avand in vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 85/1992, cu completarile si modificarile
ulterioare care prevede ca “Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare
de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor
fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate
a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi”, consideram legala
vanzarea imobilului situat in Falticeni, str. 2 Graniceri , bl. 23, sc. C, ap. 17 in 24 rate lunare.

Compartiment spaţiu locativ,
Insp. sup. Marius Cireş
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
PRIMAR
Nr 9733/04.05.2009

Expunere de motive

la proiectul de hotarare privind vanzarea in rate a imobilului situat in
Falticeni, str. 2 Graniceri, bl. 23, sc C, ap. 17

Analizand cererea inregistrata la nr 8882 / 23.04.2009 prin care dna Gavrilescu Mariana
solicita cumpararea in rate a imobilului situat in Falticeni, str. 2 Graniceri, bl. 23, sc. C, ap. 17,
precum si referatul de ancheta sociala inregistrat sub nr. 8882/15.05.2009, propun vanzarea in 24
de rate lunare a imobilului susmentionat, dnei Gavrilescu Mariana.
Vanzarea se va face in conformitate cu prevederile Legii 85/1992, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Primar,
Ing. Vasile Tofan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂ RÂRE
privind vânzarea unor locuinţe către titularii contractelor de închiriere,
în conformitate cu prevederile Legii 85/ 1992, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.9735/04.05.2009 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.9736 / 04.05.2009 ;
- cererea d-lui Spinare Vasile inregistrata sub nr. 8553 / 15.05.2009 ;
- cererea d-nei Capita Elena inregistrata sub nr. 11474/20.05.2009 ;
În baza prevederilor art. 1 si a art.7 din Legea 85 / 1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu
altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi art.49 din Legea
215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea locuinţelor către titularii contractelor de închiriere, în conformitate cu
prevederile Legii 85 / 1992 , după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.

Numele şi prenumele
chiriaşului
Spinare Vasile
Capita Elena

Adresa imobilului
Nicolae Balcescu bl. 2B, sc. B, ap. 20
Republicii, bl. 46,sc.C, ap. 16

Art. 2 - Se aproba vanzarea in 24 rate lunare a apartamentului detinut de dna. Capita Elena
Art.3 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului spaţiu
locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV
Nr 9736 / 04.05.2009
Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind vanzarea unor locuinte catre titularii
contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile Legii 85/ 1992,
cu modificarile si completarile ulterioare
Urmare a cererilor inregistrate sub nr. 8553/15.04.2009 si 11474 /
20.05.2009, adresate de catre dl Spinare Vasile respectiv dna. Capita Elena,
prin care se solicita cumpararea imobilelelor detinute in calitate de chiriasi,
constatandu-se ca sunt la zi cu plata chiriei si a utilitatilor consider oportuna
vanzarea acestor imobile catre chiriasi conform L 85/ 1992.
Prin cererea nr. 11474/20.05.2009 dna Capita Elena solicita cumpararea
acestui imobil in 24 de rate lunare avand in vedere situatia financiara precara,
confirmata si de referatul de ancheta sociala inregistrat sub nr. 11474/20.05.2009
emis de Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului
Falticeni.
Avand in vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 85/1992, cu completarile si
modificarile ulterioare care prevede ca “Locuinţele construite din fondurile
unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor
contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a
preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi”, consideram
legala vanzarea imobilului situat in Falticeni, str. Republicii, bl. 46, sc.C, ap. 16 in
24 rate lunare, dnei Capita Elena.

Compartiment spatiu locativ,
Insp. sup Marius Cires
ROMANIA
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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
PRIMAR
Nr 9735 / 04.05.2009

Expunere de motive

la proiectul de hotarare privind vanzarea unor locuinte catre titularii
contractelor de inchiriere in conformitate cu prevederile
Legii 85/ 1992, cu modificarile si completarile ulterioare

Analizand cererile de cumparare a locuintei, formulate de catre titularii
contractelor de inchiriere, respectiv Spinare Vasile si dna Capita Elena, propun
vanzarea in conditiile Legii 85/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, a
imobilelor cu destinatia locuinta, construite din fondul de stat.
De asemenea avand in vedere situatia financiara a dnei Capita Elena propun
vanzarea imobilului in rate lunare pe o perioada de 2 ani.
Vanzarea de locuinte este permisa numai titularilor contractelor de inchiriere
incheiate in baza actelor normative sus mentionate.

INITIATOR,
Primar,
Ing. Vasile Tofan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu –
amplasarea unei locuinţe Sp+P+M, garaj şi împrejmuire, str. Magazia Gării, f.n,
municipiul Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
11509/21.05.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 11510/
21.05.2009;
- cererea d-lui Costân Viorel înregistrată la nr. 11160/18.05.2009 ;
În baza prevederilor art. 25, art. 48, art. 50 şi a pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de
Detaliu – amplasarea unei locuinţe Sp+P+M, garaj şi împrejmuire, str. Magazia
Gării, f.n, municipiul Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 1457mp, proprietatea d-lor
Costân Viorel şi Constanţa, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de sarcini intocmit în vederea realizării reparaţiilor
curente exterioare la obiectivul Muzeul Apelor “ Mihai Băcescu” Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
9748/04.05.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 9749/04.05.2009;
În baza prevederilor art. 124 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 temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, si art. 47
din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Caietul de sarcini întocmit în vederea realizării reparaţiilor
curente exterioare la obiectivul Muzeul Apelor “ Mihai Băcescu” Fălticeni, prevăzut în
anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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