ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional la contractul nr. 15/12.04.2006 de prestare a
serviciului de salubrizare, încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM
S.A. Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 8647/06.05.2011;
- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr.
8648/06.05.2011;
În conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 14 şi art. 45 , alin. 1 din
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Actul adiţional la contractul nr. 15/12.04.2006 de prestare
a serviciului de salubrizare, încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A.
Fălticeni, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – 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 aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi
Consiliul Local al municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
8642/06.05.2011;
- raportul de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială, înregistrat la
nr. 8643/06.05.2011;
- adresa nr. 5934/08.04.2011 transmisă de Consiliul Judeţean Suceava - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava cu nr. 44/30.03.2011;
În temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit .”d”, alin. 6, lit. a, pct. 2, art.
45, alin. 1 şi art. 47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Convenţia de colaborare dintre Consiliul Judeţean
Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava
şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Se imputerniceste primarul municipiului Falticeni, d-l ing.Vasile
Tofan, sa semneze Convenţia de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Consiliul
Local al municipiului Fălticeni.
Art.3: Serviciul public de asistenţă socială din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 8642/06.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre
Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Suceava şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni

Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44/30.03.2011
privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi
consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava,
Consiliul Judeţean Suceava a solicitat, prin adresa nr. 5934/08.04.2011, aprobarea
Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Consiliul Local al municipiului
Fălticeni.
Durata Convenţiei de colaborare este de 5 ani, începând cu data semnării
acesteia, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.
Obiectivele principale ale colaborării privesc instituirea unui cadru formal de
cooperare în:
- activitatea de monitorizare, recuperare şi integrare socială a copilului aflat în
situaţii de risc, a copilului cu disabilităţi, precum şi a minorului delicvent;
- activitatea de reabilitare a copilului şi familiei, în vederea prevenirii separării
copilului de părinţii săi;
- activitatea de sprijinire a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate în ceea ce
priveşte accesul la serviciile de consiliere de la nivel local sau judeţean;
Obligaţiile părţilor sunt cele prevăzute la cap. IV din Convenţia de colaborare.
Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul
Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Suceava şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. 8643 din 06.05.2011
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre
Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni
Având în vedere:
-

-

Prevederile Legii 215/2001 a Administraţieie publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 143/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare ale DGASPC, republicată;
Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 219/2006
privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia sunt pleacţi la muncă în
străinătate.
Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

În vederea delimitării şi stabilirii în mod clar, obiectiv, concret şi coerent, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, a obligaţiilor ce revin Consiliului Judeţean Suceava,
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul local al
municipiului Fălticeni, cât şi a mijloacelor, modalităţilor şi termenelor de comunicare a datelor
şi informaţiilor privitoare la activitatea acestora, în vederea eficientizării activităţii celor trei
instituţii în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se propune încheierea
prezentei Convenţii de colaborare.
Prin aceasta se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor şi prestaţiilor către beneficiari,
precum şi eliminarea deficienţelor ce ţin de interpretarea neunitară a legislaţiei specifice
fiecăreia dintre părţi.
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Şef serviciu Elena Rotaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat
al 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.
6677/04.04.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.
6678/04.04.2011;
În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 121, alin.
1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 si art. 47 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 Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului
privat al Municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr.
44/24.06.2010 se abrogă.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
primarului municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 6677/04.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni
Potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie patrimoniu al
unităţii administrativ – teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului
public al unităţii administrativ – teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale este alcătuit din bunuri
mobile şi imobile, altele decât cele care aparţin domeniului public şi este supus
dispoziţiilor de drept comun, atunci când prin lege nu se prevede altfel.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/24.06.2010 a fost aprobat Inventarul
bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni.
După această dată, au intervenit anumite modificări ale Inventarului care impun
actualizarea acestuia, în sensul eliminării unor bunuri imobile care au făcut obiectul
schimbului sau vânzării în condiţiile legii, includerii unor obiective noi, precum şi
modificării unor date de identificare ale acestora.
În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni
spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului
bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni.
INITIATOR,
PRIMAR
ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr.
din 04.04.2011
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni
În aplicarea dispoziţiilor art. 121, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 44/24.06.2010
privind
aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului
Fălticeni.
Actualizarea inventarului este justificată de schimbarea regimului proprietăţii
unor bunuri, constatarea unor inadvertenţe privind datele de identificare ale imobilelor,
reevaluarea unor construcţii şi terenuri, necesitatea atestării apartenenţei unor terenuri
din domeniul privat, precum şi alte modificări în structura domeniului privat al unităţii
administrativ-teritoriale, constând în:
- modificarea suprafeţelor de teren pe care se află construcţiile aparţinând
COOP „8 MARTIE” S.C.M. Fălticeni (str. Nicu Gane – 898 m.p., str.
Republicii, nr. 25 – 715 m.p., str. Oborului – 5699 m.p., str. Petru Rareş –
1968 m.p.), ca urmare a verificării înscrierilor de la Cartea Funciară
Fălticeni;
- eliminarea unor bunuri imobile din inventar, ca urmare a vânzării
acestora(apartament – str. Aleea Căminului, bl. 3, sc. B, ap. 12, suprafaţa
de 34,15 m.p. teren – str. Halei, nr. 1B);
- înscrierea suprafeţei de 4.852 m.p. teren situată pe str. Oborului, ca urmare
a schimbării regimului proprietăţii din domeniul public în domeniul privat al
municipiului;
- detalierea obiectivelor de la Centrala Termică METADET;
- înscrierea în Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al
municipiului Fălticeni a următoarelor imobile: clădirea „Teatru de vară” concesionată în anul 2003;
imobil situat în str. Ana Ipătescu, nr. 21
compus din cladire si teren aferent; două parcele de teren situate pe str.
Matei Millo.

DIRECŢIA TEHNICĂ,
Ing. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii
prevăzute pentru anul 2011
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 8645/06.05.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.
8646/06.05.2011;
În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G.
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 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „
Reabilitare Alee pietonală”, conform anexei nr. 1;
Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii
„Construire Sală de sport – Şcoala cu cls. I – VIII nr. 3 Mihail Sadoveanu”,
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 Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

