ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni unor
personalităţi artistice

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 8809/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală, înregistrat la nr.
8810/02.05.2012;
- prevederile Statutului-cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr.
25/27.02.2004;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni doamnei
Draga Olteanu Matei.
Art.2: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului
Radu Beligan.
Art.3: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului
Eusebiu Ştefănescu.
Art.4: Direcţia administraţie publică locală din cadrul Primăriei municipiului
Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii „CENTRUL CULTURAL
<GRIGORE VASILIU BIRLIC>”, Casei de Cultură din municipiul Fălticeni

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 8805/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală, înregistrat la
nr. 8806/02.05.2012;
- adresa nr. 10164/21.05.2012 privind solicitarea avizului Comisiei de atribuire
de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava;
În temeiul prevederilor art. 2, lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, 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: Se aprobă atribuirea denumirii „CENTRUL CULTURAL <GRIGORE
VASILIU BIRLIC>”, Casei de Cultură din municipiul Fălticeni.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
administraţie publică locală 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea organizării
Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “ Grigore Vasiliu Birlic” –
Fălticeni, ediţia a II-a

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 8807/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la
nr.8808/02.05.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. b, art. 45 , al. 1 şi
art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. –Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea
organizării Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “ Grigore Vasiliu
Birlic” – Fălticeni, ediţia a II-a..
Art.2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta de la bugetul local, capitolul de
cheltuieli 67.02.50 – “ Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
econimice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului
Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară
şi a situaţiei financiare pe anul 2011 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. 8790 /
02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni, înregistrat la nr. 8791 / 02.05.2012;
În conformitate cu prevederile art. 57, alin.(1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 287, alin. (2) din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2011, conform Anexei
nr.1.
Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii
şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr.2.
Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2011, conform Anexei nr.3.
Art. 4 – Se aprobă Contul de execuţie al sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2011,
conform Anexei nr.4.
Art. 5 – Se aprobă Situaţiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2011, conform
Anexei nr. 5.
Art. 6 – Se aprobă înscrierea în Anexa nr. 6 a sumelor reprezentând facilităţile fiscale
acordate în anul 2011, a sumelor înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor
înregistrate în lista de rămăşiţă la data de 31.12.2011, in conformitate cu prevederile art.287,
alin.(2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Art. 7 – Anexele nr. 1 –6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr.1
la H.C.L.nr......./..................

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2011
I. VENITURI
Denumire indicator

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniţiale

Prevederi
bugetare
definitive
107600

Impozitul pe venituri din transferul
03.02
proprietăţii
Cote şi sume defalcate din impozitul
04.02
6228234
6228234
pe venit
Impozite şi taxe pe proprietate
07.02
3111523
3111523
Sume defalcate din TVA
11.02
19191583
21215583
Taxe pe servicii specifice
15.02
876
876
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
16.02
1146672
1146672
desfăşurarea de activităţi
Venituri din proprietate
30.02
485583
489183
Venituri din prestări servicii şi alte
33.02
131716
203416
activităţi
Venituri din taxe administrative
34.02
147045
147045
Amenzi, penalităţi şi confiscări
35.02
395933
395933
Diverse venituri
36.02
139835
139835
Transferuri voluntare-sponsorizări
37.02
19090
Venituri din valorificarea unor bunuri
39.02
43100
Subvenţii de la bugetul de stat
42.02
21483883
21568883
Sume primite de la UE, din care:
45.02
2092028
2092028
- restituire prefinanţare
Total venituri, din care:
54.554.911
56.909.001
- Venituri proprii
11.787.417
12.013.417
II. CHELTUIELI – inclusiv plăţi efectuate din excedentul anului precedent
Denumire indicator
Cod
Credite
Credite
indicator
bugetare
bugetare
iniţiale
definitive
Autorităţi publice
51.02
2867000
2790000
Alte servicii publice generale
54.02
209430
209430
Ordine publică şi siguranţă naţională
61.02
515400
527400
Învăţământ
65.02
19818600
20938690
Sănătate
66.02
20371480
20397480
Cultură, recreere, religie
67.02
5273144
5705144
Asigurări şi asistenţă socială
68.02
1657670
1662670
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02
3080000
3185000
Protecţia mediului
74.02
1595300
1498300

-leiIncasări
realizate
150086
6060355
3099072
21187453
1154
1171549
570100
240929
147710
410953
72280
19090
79255
2718983
1782816
-1415351
36.296.434
12.003.443
Plăţi
efectuate
2628431
132491
441002
20550996
1586110
4524764
1497645
2325569
914242

Transporturi
Total cheltuieli

84.02

IV.
EXCEDENT LA 31.12.2011:
(inclusiv disponibilul din anul precedent)

PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

4394987
59.783.011

5222987
62.137.101

4495123
39.096.373

2.628.164 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

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

CONTUL DE EXECUŢIE
AL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL
LA 31.12.2011
I. VENITURI
Denumire indicator

Venituri din proprietate

-leiCod
Prevederi
indicator bugetare
iniţiale
30.10

Venituri din prestări servicii şi alte
33.10
activităţi
Subvenţii de la alte administraţii43.10
bugetul local, din care:
- Subvenţii din bugetul local pentru
muzee şi Casa de cultură;
- Subvenţii din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor curente din
domeniul sănătăţii;
- Subvenţii din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătăţii;
- Sume din veniturile Ministerului
Sănătăţii pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
Total venituri
II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Sănătate – Spitalul Municipal
Cultură, recreere, religie, din care:
- Muzee
- Casa de cultură
Total cheltuieli
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

Cod
indicator
66.10
67.10
67.10.03.03
67.10.03.06

Prevederi
bugetare
definitive

Încasări
realizate

-

-

225

19200

19200

20855

20677640

20705640

1824064

477640

479640

398396

-

26000

25966

200000

200000

199770

20000000

20000000

1199932

20.696.840

20.724.840

1.845.144

Credite
Credite
Plăţi
bugetare
bugetare
efectuate
iniţiale
definitive
20200000
20226000
1425668
496840
498840
419476
455660
457860
395894
41180
40980
23582
20.696.840
20.724.840
1.845.144
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 3
la H.C.L. nr....../.....................

CONTUL DE EXECUŢIE
AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII
LA 31.12.2011

I. VENITURI
Denumire indicator

Cod
indicator

Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii şi alte
activităţi
Diverse venituri
Donaţii şi sponsorizări – Spital
Municipal
Venituri din valorificarea unor
bunuri
Total venituri

30.15
33.15

II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Învăţământ
Sănătate – Spitalul Municipal
Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică- Piaţă-Bazar
Total cheltuieli

Prevederi
Prevederi
bugetare
bugetare
iniţiale
definitive
710260
713160
15526457
15552657

-leiÎncasări
realizate
941097
14491117

36.15
37.15

146400
1000

147400
2000

163844
2000

39.15

-

-

1624

16.384.117

16.415.217

15.599.682

Cod
indicator
65.15
66.15
70.15

Credite
Credite
Plăţi
bugetare
bugetare
efectuate
iniţiale
definitive
1545360
1574460
1145014
14418900
14420900
12285880
976700
1014200
889788
16.940.960

17.009.560

14.320.682

SOLD LA 31.12.2011:
2.013.248 LEI
(inclusiv disponibilul din anul precedent)

PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 4
la H.C.L. nr......./.............

CONTUL DE EXECUŢIE
AL SPONSORIZĂRILOR PRIMITE ŞI UTILIZATE
ÎN ANUL 2011

Indicatori
Venituri din donaţii şi sponsorizări, din care:
- Primăria Municipiului Fălticeni
- Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”
- Grădiniţa cu program normal nr. 7 „Voinicelul”
Total plăţi efectuate în limita sponsorizărilor primite, din
care:
- Zilele Municipiului – 2011
- Reparaţii laborator - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”
- Furnituri de birou – Grădiniţa cu program normal nr. 7
„Voinicelul”
Suma rămasă neutilizată şi transferată în contul de
disponibil 50.07

PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

Cod
indicator
37.02.01

20.30.30
20.02
20.01.01

- lei Suma
19.090
18.200
390
500
19.090
18.200
390
500
-

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

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

SITUAŢIA
privind facilităţile fiscale acordate în anul 2011, a sumelor înregistrate
în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în lista de rămăşiţă
la data de 31.12.2011
-leiSume
Denumire indicator
Cod
Facilităţi
indicator
fiscale
înregistrate
acordate
în evidenţa
(bonificaţie
insolvabili
10% pt. plată
până la 31.03
Impozit şi taxa pe clădiri, din care:
07.02.01
61961
- Impozit pe clădiri – persoane fizice
07.02.01.01
61961
- Impozit şi taxa pe clădiri – pers. juridice
07.02.01.02
Impozit şi taxa pe teren, din care:
07.02.02
24385
- Impozit pe teren – persoane fizice
07.02.02.01
21037
- Impozit şi taxa pe teren – pers. juridice
07.02.02.02
- Impozit pe terenul din extravilan
07.02.02.03
3348
Alte impozite şi taxe pe proprietate
07.02.50
Impozit pe mijloacele de transport, din care:
16.02.02
29545
- Impozit pe mijloace de de transport
16.02.02.01
29545
deţinute de persoane fizice
- Impozit pe mijloace de de transport deţinute 16.02.02.02
de persoane juridice
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02.50
utilizării bunurilor sau desf. de activităţi
Alte impozite şi taxe
18.02.50
Venituri din concesiuni şi închirieri
30.02.05
Venituri din recuperarea cheltuielilor de
33.02.28
judecată, imputaţii şi despăgubiri
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 35.02.01
119506
Taxe speciale
36.02.06
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 39.02.07
domeniului privat
TOTAL
115891
119506
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Cezara Dănilă

Sume
înreg. în
lista de
rămăşiţă

2590234
376343
2213891
529431
188825
291302
49304
10979
768455
453996
314459
10631
14767
582108
378
1414442
1477
708
5923610

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 8790 / 02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a
situaţiei financiare pe anul 2011 a Municipiului Fălticeni

În baza prevederilor Legii finanţelor publice locale şi ale Legii administraţiei publice
locale, contul anual de execuţie bugetară şi situaţiile financiare anuale se prezintă spre aprobare
consiliilor locale.
Anul bugetar 2011 s-a încheiat din punct de vedere al execuţiei bugetului local cu un
excedent de 2.628.164 lei, sumă care ne permite să realizăm în anul 2012 investiţiile prevăzute
în Secţiunea de dezvoltare.
Activităţile finanţate integral din venituri proprii au înregistrat la sfârşitul anului 2011 un
excedent în sumă de 2.013.248 lei, luând în considerare şi rezerva din anul precedent. Cea mai
mare sumă: 1.352.918 lei, o reprezintă disponibilul pentru Spitalul Municipal, urmată de
disponibilul înregistrat la Piaţa Agroalimentară: 458.107 lei. Soldul rămas la Spital pentru
activităţi finanţate integral din venituri proprii, este constituit din sume primite de la Casa de
Sănătate la sfârşitul anului, când nu au mai putut fi efectuate plăţi către furnizori. Activităţile
finanţate integral din venituri proprii desfăşurate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat au înregistrat la sfârşitul anului un disponibil de 202.223 lei.
Pentru instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii: cele patru muzee şi Casa de
cultură, alocaţiile de la bugetul local au fost în sumă de 398.396 lei iar veniturile proprii au fost
în sumă de 21.080 lei. Spitalul Municipal a fost finanţat şi din subvenţii de la bugetul local şi de
la Ministerul Sănătăţii. Plăţile efectuate din subvenţiile primite de această instituţie se ridică la
suma de 1.425.668 lei, din care 1.199.932 lei – pentru construcţia noului spital.
Sponsorizările primite în anul 2011, în sumă totală de 19.090 lei, au fost cheltuite conform
destinaţiiilor specificate de sponsori, pentru organizarea „Zilelor Municipiului Fălticeni – 2011”,
respectiv pentru cheltuieli materiale la cele două unităţi de învăţământ beneficiare.
Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea plăţilor de casă şi
a disponibilităţilor din conturi la sfârşitul anului 2011 iar situaţiile financiare au fost depuse
pentru verificare şi centralizare la D.G.F.P. Suceava, conform prevederilor legale.

PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 4791 / 02.05.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale
de execuţie bugetară şi a situaţiei financiare pe anul 2011 a Municipiului Fălticeni
Conform Contului de execuţie al bugetului local, veniturile încasate au fost în sumă de
36.296.434 lei, din care venituri proprii: 12.003.443 lei, reprezentând 33 %.
În ceea ce priveşte cheltuielile, în totalul de 39.096.373 lei, ponderea cea mai mare o au
plăţile efectuate pentru învăţământ: 52,6%, urmate de cheltuielile din cadrul capitolului bugetar
„Cultură, recreere, religie”: 11,6%, care includ şi plăţile efectuate pentru reabilitarea Muzeului
„Ion Irimescu”.
Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din
bugetul local cuprinde veniturile şi cheltuielile muzeelor, Casei de cultură şi ale Spitalului
Municipal – partea finanţată din subvenţii. În cadrul acestui buget, cea mai mare pondere (65%)
reprezintă subvenţiile primite de la Ministerul Sănătăţii pentru continuarea investiţiei la spital.
Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinde
veniturile şi cheltuielile Pieţei agroalimentare, a unităţilor de învăţământ care desfăşoară
activităţi autofinanţate: cămine-internat pentru elevi, cantine, organizarea de cursuri de calificare
etc. şi ale Spitalului Municipal – partea finanţată din contractele încheiate cu Casa de Sănătate şi
cu Direcţia de Sănătate Publică. Soldul activităţilor autofinanţate este de 2.013.248 lei la
31.12.2011.
Din analiza Bilanţului încheiat la data de 31.12.2011 se observă că totalul capitalurilor
proprii, care reprezintă diferenţa între active şi datorii, s-a diminuat cu 9.623.063 lei faţă de
începutul anului. Acest fapt este consecinţa înregistrării sumei de 19.887.766 lei ca provizioane.
Aceste datorii viitoare se concretizează în drepturi de personal obţinute prin hotărâri
judecătoreşti de către instituţiile de învăţământ, care vor fi plătite eşalonat, conform
reglementărilor în vigoare. Sumele necesare pentru drepturile salariale din învăţământ sunt
asigurate prin bugetul de stat, din TVA.
Soldul datoriilor comerciale de 1.403.971 lei, în scădere faţă de 1 ianuarie 2011, reprezintă
în special valoarea utilităţilor consumate în luna decembrie, pentru care facturile s-au primit după
data de 27.12.2011.
Datoriile către bugete reprezintă impozitul pe salariile aferente lunii decembrie 2011, virat în
ianuarie 2012, precum şi contribuţiile sociale aferente, pentru toate instituţiile subordonate.
Datoriile din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile sunt în sumă de 507.147 lei şi
constau în prefinanţarea primită de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea Muzeului „Ion
Irimescu” şi nediminuată încă cu 30 % din valoarea fiecărei cereri de rambursare.
La data de 31.12.2011 nu se înregistrează plăţi restante către salariaţi, către bugetul de stat
sau al asigurărilor sociale, către furnizori de bunuri şi servicii sau furnizori de active fixe

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2012

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
10103/18.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 10104/18.05.2012;
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 deplasarepentru luna aprilie 2012, plată ce se asigură din bugetele alocate unităţilor de
învăţământ prevăzute în anexă.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiilor de
învăţământ cu personalitate juridică subordonate.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 10104 / 18.05.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2012

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale,
propun spre aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare.
Potrivit Legii nr. 1 / 2011 - Legea educaţiei naţionale, finanţarea cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor
locale şi nu se suportă din sumele defalcate din TVA.
Şi până în prezent aceste cheltuieli s-au asigurat prin bugetele alocate
unităţilor de învăţământ din veniturile proprii ale bugetului local, fiind cheltuieli de
natura cheltuielilor materiale. Până în anul 2011, plata acestor drepturi s-a făcut în
baza aprobării consiliilor de administratie.
În anul 2012, pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu
bunuri şi servicii, pe lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de
cost,au fost alocate sume din veniturile proprii ale bugetului local, care asigură
resursele financiare pentru decontarea navetei cadrelor didactice.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 1077 lei d-lui Butnariu Mihai,
reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Sentinţei civile nr.
5039/11.11.2011 a Judecătoriei Suceava
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
8799/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 8800/02.05.2012;
- dispozitivul Sentinţei civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei Suceava;
- cererea d-lui Butnariu Mihai înregistrată la nr. 4384/02.03.2012;
În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G. nr.
22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 274 din Codul de
procedură civilă;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin. 1, art. 45, alin.
2, lit a din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă efectuarea plăţii sumei de 1077 lei reprezentând cheltuieli
de judecată stabilite conform Sentinţei civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei
Suceava, d-lui Butnariu Mihai, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 10
bis, judeţul Suceava.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 8799/02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 1077 lei d-lui
Butnariu Mihai, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Sentinţei
civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei Suceava

Potrivit prevederilor art. 21, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „despăgubirile pe care
trebuie să le plătească unitatea administrativ – teritorială în urma hotărârilor pronunţate
de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local”.
Conform Sentinţei civile nr. 5039/11.11.2011, rămasă definitivă şi irevocabilă,
pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul cu nr. 2911/1/2010, având ca obiect
„anulare act”, Municipiul Fălticeni este obligat să plătească reclamantului Butnariu Mihai
suma de 1077 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni
proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 1077 lei d-lui
Butnariu Mihai, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Sentinţei
civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei Suceava.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Compartiment juridic

Nr. 8800/02.05.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 1077 lei d-lui
Butnariu Mihai, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Sentinţei
civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei Suceava

Municipiul Fălticeni este obligat la plata sumei de 1077 lei reprezentând cheltuieli
de judecată stabilite în baza Sentinţei civile nr. 5039/11.11.2011, rămasă definitivă şi
irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Suceavaîn dosarul cu nr. 2911/1/2010.
Plata sumei prevăzute în hotărârea judecătorească susmenţionate se face în
baza prevederilor art. 274, alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „ partea
care cade în pretenţii va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată”, precum şi în baza
prevederilor art. 21, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora” despăgubirile pe
care trebuie să le plătească unitatea administrativ – teritorială în urma hotărârilor
pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive, sunt asigurate de la bugetul
local”.

Compartiment juridic
Cons. juridic Costică Stoleru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unor mijloace fixe aparţinând
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din 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. 8803/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.8804/02.05.2012;
- adresa nr. 155/26.01.2012 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni;
În baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrative - teritoriale;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 şi art. 49 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Seaprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe
aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni,
prevăzute în anexele nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. – Se aprobă includerea în inventarul Serviciului public de alimentare cu
apă şi canalizare din municipiul Fălticeni a următoarelor mijloace fixe:
1. Instalaţie de contorizare şi clorinare Baia I – 53.647,71 lei
2. Instalaţie de contorizare şi clorinare Baia II – 73.289,76 lei
3. Instalaţii, electropompe, compresoare – 1.338.202,39 lei
4. Reţele distribuţie apă – 4.147.099,68 lei
5. Conducte noi bloc turn şi str. Forestierului – 44.203 lei
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
persoanelor desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 8803/02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unor
mijloace fixe aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din
municipiul Fălticeni

Prin adresa nr.155/26.01.2012 S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni a
solicitat scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe apartinand domeniului
public al municipiului Falticeni si transmise in administrare concesionarului, bunurile
propuse

având un grad avansat de uzură, nemaiputând fi folosite în activitatea

societăţii.
Având în vedere caracterul nefuncţional al acestor mijloace fixe, ca urmare a
depăşirii termenului de uzură, este necesară scoaterea din funcţiune şi casarea
acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
Ca urmare a derulării programului SAMTID s-au constatat plusuri de inventar
care trebuie incluse în inventarul serviciului.
Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casăriiunor mijloace fixe aparţinând
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr.8804/02.05.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unor
mijloace fixe aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din
municipiul Fălticeni

Pentru buna funcţionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
din municipiul Fălticeni unele mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea
operatorului S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni necesită înlocuite.
Întrucât aceste obiective sunt depăşite din punct de vedere tehnic şi prezintă
mari disfuncţionalităţi în funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă şi canalizare se
impune efectuarea procedurii de casare.
Comisia de inventariere din cadrul S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni
ne-a transmis lista cuprinzând mijloacele fixe care îndeplinesc condiţiile scoaterii din
funcţiune.
Procedura de scoatere din funcţiune şi casare este reglementată de O.G. nr.
112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrative - teritoriale

Direcţia tehnică,
Dir. ex. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind prelungirea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului
public al municipiului Fălticeni, de către Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane”
Fălticeni şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 8797/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 8798/02.05.2012;
- adresa Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni înregistrată la nr.
8796/02.05.2012;
- adresa Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni înregistrată la nr.
8586/26.04.2012;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 283/2003
pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate";
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d şi alin.(6), lit. a, pct. 5 si art. 45,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă prelungirea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând
domeniului public al municipiului Fălticeni, respectiv Stadionul „Nada Florilor” şi
Stadionul „Tineretului”, pentru desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de
antrenament de către Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni.
Art. 2. Se aprobă prelungirea accesului gratuit la Stadionul „Tineretului” Fălticeni,
pentru desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament de către Şcoala
Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni.
Art. 3. Accesul gratuit la bazele sportive este permis în perioada 01.07.2012 –
30.06.2014, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.
Art. 4. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR
ing.Vasile Tofan

AVIZAT,

SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 8797 din 02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind prelungirea accesului gratuit la bazele sportive

aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de către Clubul Sportiv
Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
Fălticeni
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 45/24.06.2010 a fost
aprobat accesul şi folosirea bazelor sportive aparţinând domeniului public al
municipiului Fălticeni, de către Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni şi Şcoala
Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, în perioada 01.07.2010 – 30.06.2012.
Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni este unitate de învăţământ care are
ca scop selecţia şi pregătirea elevilor în vederea obţinerii de performanţe sportive,
potrivit specificului ramurilor de sport aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
Pentru desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament, Clubul
Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni a solicitat prin adresa înregistrată la nr.
8796/02.05.2012 prelungirea accesului gratuit la cele două baze sportive aparţinând
domeniului public al municipiului Fălticeni, respectiv Stadionul „Nada Florilor” şi
Stadionul „Tineretului” Fălticeni.
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, instituţie militară de
învăţământ postliceal, şi-a constituit asociaţia sportivă A.S. Clubul Sportiv „ŞOMUZ”
Fălticeni, conform Avizului de constituire nr. 190/15.07.2010 emis de Autoritatea
Naţională pentru Sport şi Tineret.
Întrucât şcoala militară nu dispune de o bază sportivă, a solicitat prelungirea
accesului gratuit al clubului sportiv la stadionul Bazei Sportive „Tineretului” situată pe
strada Maior Ioan, în vederea desfăşurării activităţilor competiţionale şi de antrenament
ale elevilor.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni
proiectul de hotărâre privind prelungirea accesului gratuit la bazele sportive
aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de către Clubul Sportiv
Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, în
perioada 01.07.2012 – 30.06.2014.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 8798 din 02.05.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind prelungirea accesului gratuit la bazele sportive

aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de către Clubul Sportiv
Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
Fălticeni
Prin adresele înregistrate la nr. 8586/26.04.2012 şi nr. 8796/02.05.2012,
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni şi Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane”
Fălticeni au solicitat prelungirea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând
domeniului public al municipiului Fălticeni, având în vedere că termenul de folosinţă
gratuită aprobat prin H.C.L. nr. 45/2010 expiră la data de 30.06.2012.
Cele două baze sportive din municipiul Fălticeni – Stadionul „Nada Florilor” şi
Stadionul „Tineretului” asigură elevilor Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi, cât şi ai
Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor
competiţionale şi de antrenament în vederea obţinerii performanţelor sportive.
DIRECŢIA TEHNICĂ
ing. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 /
30.06.2005
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
8792/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la
nr.8793/02.05.2012;
În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 /
2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:
Municipiul
Fălticeni

Str. Magazia Gării,
f.n.

Suprafaţa
totală
- m.p. -

750

Din care:

Curţi /
construcţii
x

Arabil

Vii

Livezi

Păduri

-

-

-

-

Art.2: Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de identificare şi
inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 8792/02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor
Legii nr.15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005

Potrivit prevederilor Legii nr.15/2003 atribuirea terenurilor aflate în proprietatea
privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă gratuită pe durata
existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de
sarcini.
Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare
şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr.15/2003 se analizează şi se
validează prin hotărâre a Consiliului Local.
Cele cinci suprafeţe de teren, având fiecare câte 150 mp, situate pe str. Magazia
Gării f.n., au fost identificate de către Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă
gratuită este necesară includerea acestora în Inventarul terenurilor aparţinând
domeniului privat al Municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului
privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr.15/ 2003, aprobat
prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Nr. 8793/02.05.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor
Legii nr.15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005

Urmare cererilor numiţilor Drăgoi Aurelia, Mecheciuc Ana - Maria, Roman
Marsilia, Moldovanu Loredana şi Varga Lina - Narcisa prin care solicită atribuirea în
folosinţă gratuită a unor suprefeţe de teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate
personală, Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii
nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită în baza art.1 din Legea
nr. 15/2003, a identificat terenurile din domeniul privat al municipiului Fălticeni care sunt
disponibile şi libere de sarcini, procedând la delimitarea a cinci parcele de teren, fiecare
în suprafaţă de 150 mp, situate în municipiul Fălticeni, pe str. Magazia Gării f.n.
În baza prevederilor art.1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei totale de 750 mp,
situată pe str.Magazia Gării f.n., în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni.

Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea
Legii nr. 15/2003

Ing. Octavian Perju
Ing. Cătălin Fodor
Ing. Ancuţa Alexiu
Ing. Ioan Gheorghiu
Ref. superior Constantin Cîrjă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
8794/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 8795/02.05.2012;
- cererile numiţilorMoldovanu Loredana, Varga Lina – Narcisa,Drăgoi Aurelia,
Mecheciuc Ana – Maria şi Roman Marsilia;
În baza prevederilor art.1, alin.2 şi art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată,
precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003,
aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Moldovanu Loredana, a
suprafeţei de 150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe
str. Magazia Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.2:Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Varga Lina Narcisa, a suprafeţei
de 150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia
Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.3: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Drăgoi Aurelia, a suprafeţei de
150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia
Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.4:Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Mecheciuc Ana - Maria, a
suprafeţei de 150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe
str. Magazia Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.5: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Roman Marsilia, a suprafeţei de
150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia
Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.6:Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7: Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în termen
de 1 an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Art.8:Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei locuinţelor
proprietate personală.
Art.9: După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă gratuită al
terenurilor pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.
Art.10: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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr.8794/02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de
teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor
locuinţe

Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, de teren aflat în domeniul privat al unităţilor administrativ
– teritoriale, pentru construirea unei locuinţe.
Solicitanţii, respectiv Moldovanu Loredana, Varga Lina – Narcisa, Drăgoi Aurelia,
Mecheciuc Ana – Maria şi Roman Marsiliaîndeplinesc condiţiile prevăzute de lege
pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, nedeţinând în
proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate
personală.
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificat cinci suprafaţe de teren a câte 150 mp fiecare, situate pe str.
Magazia Gării f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în
folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre
privindatribuirea în folosinţă

gratuită a unor suprafeţe de teren,

privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

proprietatea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 8795/02.05.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de
teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor
locuinţe

Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificatcinci suprafaţe de teren a câte 150 mp fiecare, situate pe str.
Magazia Gării f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în
folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Numiţii Moldovanu Loredana, Varga Lina – Narcisa, Drăgoi Aurelia, Mecheciuc
Ana – Maria şi Roman Marsiliaau solicitat atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, în
vederea construirii unei locuinţe.
Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligatisă înceapă construcţia
locuinţelor în termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la
solicitarea beneficiarilor, vânzarea directă către aceştia a terenurilor respective, în
condiţiile legii.
Direcţia tehnică,
Dir. ex. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
Privind transformarea unui post din statul de funcţii al Spitalului Municipal
Fălticeni într-un post de nivel imediat superior
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
8801/02.05.2012;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la
nr. 8802/02.05.2012;
- adresaSpitalului Municipal Fălticeni nr. 2890/05.04.2012;
În temeiul prevederilor art.41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”, art. 45, alin.1 şi
art.49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1.– Se aprobă transformarea postului de asistent medical din cadrul
Centrului de Sănătate Vadu Moldovei în post de asistent medical principal, ca urmare a
promovării examenului decătre d-na Zahariea Gr. Liliana.
Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, cât şi Spitalul
Municipal Fălticeni, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 8801/02.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâreprivindtransformarea unui post din statul de funcţii al
Spitalului Municipal Fălticeni într-un post de nivel imediat superior

Potrivit prevederilor art.41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, “ promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade
sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar
în situaţia în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din
statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior”.
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresa nr.2890/05.04.2012,
transformarea în statul de funcţii a postului de asistent medical din cadrul Centrului de
Sănătate Vadu Moldovei în post de asistent medical principal, ca urmare a promovării
examenului de către d-na Zahariea Gr. Liliana.
Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de
hotărâre privindtransformarea unui post din statul de funcţii al Spitalului Municipal
Fălticeni într-un post de nivel imediat superior.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

