
              R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                                Proiect 
                        FĂLTICENI      
    

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr.2660 din 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la  nr.2661 din 05.02.2001;  

- adresa nr. 403 / D.G.G.L. / 19.02.2007 a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

 În temeiul prevederilor art.6, alin.2 din Normele Metodologice privind modul de încasare şi utilizare a 
fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis / 2003;  
 În baza prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale; 
 În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 46, alin.2, lit.”a” şi art. 50 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, după cum 

urmează:                        - lei  - 

Denumirea indicatorilor  Cod indicator Suma cu care se 
majorează prevederile 

iniţiale  
VENITURI – TOTAL   + 70.047
Capitol:  
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile  
 
Subcapitol:  
Donaţii şi sponsorizări  
 
Capitol:  
Subvenţii de la bugetul de stat  
 
Subcapitol:  
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar  
 

37.02 
 
 

37.02.01 
 
 

42.02 
 
 

42.02.29 

+ 10.047

+ 10.047

+ 60.000

+ 60.000

CHELTUIELI – TOTAL   + 70.047 
  
Capitol:  
Învăţământ 
Paragraf: Învăţământ preşcolar  
 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
 

65.02 
 

65.02.03.01 
 

20 

+ 10.047

+ 10.047

+ 10.047

Articol: Reparaţii curente  
 
Capitol:  
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  
 
Subcapitol:  
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale  
 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
 
Articol: Alte cheltuieli  
  
Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

20.02 
 

70.02 
 
 

70.02.50 
 
 
 

20 
 

20.30 
 

20.30.30 

+ 10.047

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000



 
             Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 7 
“Voinicelul” cu suma de 10.047 lei, corespunzător sponsorizării primite, la titlul II: Bunuri şi servicii, articolul : 
Reparaţii curente  
             Art. 3: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   
 
 

 INIŢIATOR,  
       PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               

                 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          Proiect 
                        FĂLTICENI        
    
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea preţurilor / tarifelor pentru Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

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.2656 din 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la  nr.2657 din 05.02.2001;  

- adresa nr. 307 / 22.02.2007 a S.C. “ACET” S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni; 
- Avizul nr. 666 / 22.02.2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Publice de 

Gospodărie Comunală;  
 În temeiul prevederilor art.32, alin.1, lit. e din O.G. nr. 32 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 
ale Procedurii din 18.12.2002 de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin H.G. nr. 1591 / 2002; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „ a”, pct.14, art. 46, alin.1, lit.”a” şi art. 
50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă modificarea preţurilor / tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare – epurare din Municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
        - lei RON - 

Serviciul public   Preţ / Tarif / cu T.V.A. 
pentru populaţie  

Preţ / Tarif /  fără 
T.V.A. pentru rest 

utilizatori  
Apă potabilă  2,61 2,19 
Canalizare – Epurare  
 

1,02 0,86 

 
             Art. 2: Preţurile / tarifele prevăzute la art.1 vor fi aplicate începând  cu data de 01.02.2007. 
             Art. 3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri revine S.C. “ACET” S.A. Suceava – 
Agenţia Fălticeni.  
  
                    INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan 
 
 

               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
                 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          Proiect 
                        FĂLTICENI        
    
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea achiziţionării de la S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni a unei suprafeţe  

de 1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă construită de 168 m.p.  
 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.2662 din 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la  nr.2663 din 05.02.2007;  

 În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 1, art.46, alin.2, lit.”e” şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                
 Art.1: Se aprobă achiziţionarea de la S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni cu sediul în Municipiul Fălticeni,              
str. 13 Decembrie, nr.25 a unei suprafeţe de 1381 m.p. teren şi a clădirii cu suprafaţa construită de 168 m.p.  

Art.2: Suprafaţa totală de 1381 m.p. este compusă din două parcele, respectiv: 
- 442 m.p. pentru Serviciul Gospodărie Comunală; 
- 939 m.p. pentru Piaţă şi Bazar. 

             Art. 3: Se numesc în Comisia de negociere a preţului care se va stabili în vederea achiziţionării 
terenului şi a clădirii următorii consilieri locali: 

1. ___________________________________________  
2. ___________________________________________ 

             Art. 4: Comisia de negociere constituită ulterior prin dispoziţie, din care vor face parte şi trei 
reprezentanţi ai aparatului de specialitate al primarului, va încheia cu S.C. “ELBI” S.A. un proces – verbal prin 
care se va stabili preţul imobilelor, urmând ca acesta să fie aprobat de către Consiliul Local.  
 
  
                   INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 
 

               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
                 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          Proiect     
                     F Ă L T I C E N I 
  
 
 
 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat la 

 subsolul blocului nr. 1 din str. Ana Ipătescu, de către Comitetul de  
Cruce Roşie – filiala Fălticeni  

 
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.2654 / 05.02.2007 ; 
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.2655 / 05.02.2007; 
- adresa Filialei Judeţene de Cruce Roşie Suceava - Subfiliala Fălticeni, nr. 11 / 19.02.2007; 
În temeiul prevederilor art. 25 din Legea protecţiei civile nr. 481 / 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. „c”, art. 126, art.46, alin.2 1 şi art.50  din Legea 215/ 

2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. – Se aprobă prelungirea termenului de folosinţă gratuită, pe o perioadă de un an respectiv 
01.01.2007 – 01.01.2008, a spaţiului situat la subsolul blocului   nr.1 din str. Ana Ipătescu de către Comitetul 
de Cruce Roşie – filiala Fălticeni, în vederea stocării şi păstrării materialelor de intervenţie şi de acordare a 
primului ajutor. 

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni.   

 
 
 
 
                      INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
               A V I Z A T,  

   SECRETAR MUNICIPIU,    
             Simona Ciocan 

 
 

 
 
 
 
 
 



   R O M Â N I A 
 JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI    Proiect       
 F Ă L T I C E N I 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului taxelor speciale în domeniul stării civile 

 pentru anul 2007 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2648 / 
05.02.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe înregistrat la nr. 2649/ 05.02.2007; 
În temeiul prevederilor art. 248, lit.”h” şi art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale;  

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”c” şi art.50 
din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aprobă cuantumul taxelor speciale în domeniul stării civile, pentru anul 2007, 
după cum urmează: 

- taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică  -  50 lei; 
- taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, cu excepţia 
  situaţiilor motivate prin acte medicale      - 150 lei  

 Art.2. – Sumele obţinute din taxele prevăzute la art.1 vor fi folosite în scopul îmbunătăţirii 
activităţii de stare civilă, precum şi pentru plata orelor suplimentare a personalului din cadrul 
Compartimentului de stare civilă.  

  Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
 
 
                                                    INIŢIATOR,   
       PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  

 
 

 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU                
                 Simona Ciocan  

 
 

 
 
 
 
 



  R O M Â N I A  
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI       Proiect 
                   F Ă L T I C E N I 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale  

pe anul 2007  
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2652 / 05.02.2007; 
- raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar, înregistrat la nr.2653 / 05.02.2007;  

 În baza prevederilor art. 8 şi art. 18 din  Legea nr. 72 / 2002 privind zootehnia, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”c” şi art.50 din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Pentru anul 2007 taxele speciale de păşunat se stabilesc după cum urmează:  

Bovine adulte 30 lei RON/cap animal 
Tineret bovin  15 lei RON/cap animal 
Ovine + caprine adulte  10 lei RON/cap animal 
Tineret ovin + caprin  5 lei RON/cap animal 

 Art.2. – Taxele percepute în baza art.1 se vor folosi în procent de 80% pentru întreţinerea şi 
îmbunătăţirea păşunilor existente.  
 Art.3. – Se stabileşte ca perioadă de păşunat 1 mai – 31 octombrie. Accesul animalelor bolnave pe 
păşune este interzis.  

Art.4. – Compartimentul de fond funciar din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va lua măsuri ca, 
înainte de intrarea animalelor la păşune, cât şi în timpul păşunatului, să se efectueze curăţirea păşunilor de 
mărăcinişuri, plante toxice, pietre şi muşuroaie. Aceste operaţiuni se vor efectua din fondurile rezultate din 
încasarea taxelor de păşunat cât şi prin munca contributivă a crescătorilor de animale.  

Art.5. – Până la data de 15 aprilie se vor încheia contractele de păşunat pe anul în curs pentru bovine 
adulte, tineret bovin, ovine şi caprine adulte, tineret ovine şi caprine.  

Art.6. – Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de păşunat la casieria Primăriei 
până la data de 1 mai 2007.  

Art.7. – Crescătorii de animale au obligaţia de a înregistra efectivele de animale în Registrul Agricol, 
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 1 / 1992 completată prin H.G. nr. 187 / 1997 privind Registrul 
Agricol.  

Art.8. – Se interzice accesul animalelor din speciile cabaline şi porcine pe păşune.  
Art.9. – Se interzice efectuarea de construcţii sau amenajări de orice fel pe păşunile comunale. 
Art.10. – Păşunatul fără drept se va sancţiona cu următoarele taxe de gloabă:  

Bovine, cabaline, porcine 40 lei RON/ cap animal  
Ovine, caprine 20 lei RON/ cap animal  

Păşunatul fără drept reprezintă: 
- păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxele de păşunat; 
- păşunatul cu animale neînregistrate în registrul agricol; 
- păşunatul în alte locuri decât cele stabilite; 
- păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitare care să ateste starea de sănătate 

a acestora; 
- păşunatul în perioada interzisă; 
Art.11. – Organizarea stânilor pe raza municipiului se va face numai cu autorizarea Primăriei Fălticeni 

contra unei taxe de  50 lei RON.  
Art.12. -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 

30.03.2006. 
Art.13 – Direcţia economică şi Compartimentul fond funciar vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre.  
   INIŢIATOR,  
 PRIMAR,  
                                                          Ing. Vasile Tofan                          A V I Z A T,  

                SECRETAR MUNICIPIU,                 
                      Simona Ciocan 

 



             R O M Â N I A         Proiect 
              JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                  F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxei speciale pentru acţiuni şi activităţi privind cultura, 

 religia şi sportul organizate la nivelul municipiului Fălticeni, 
pentru anul 2007 

  
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată sub nr. 2650 / 05.02.2007 ;  
- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, înregistrat sub           

nr. 2651 / 05.02.2007 ; 
În temeiul prevederilor art. 248, lit.”h” şi art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Legea                 nr. 273 / 
2006 privind finanţele publice locale;  

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”c” şi 
art.50 din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se stabileşte taxa specială pentru acţiuni şi activităţi privind cultura, religia 
şi sportul, organizate la nivelul Municipiului Fălticeni, în cuantum de 40 lei / an, care se 
achită în patru rate trimestriale (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi                   15 
noiembrie). 
 Neplata la termen atrage dobânzi şi penalităţi de întârziere conform legislaţiei în 
vigoare.  
  Art.2. – Toţi contribuabilii – societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza municipiului Fălticeni datorează taxa specială prevăzută la art.1. 
 Art.3. – În cazul încetării activităţii, contribuabilii – societăţi comerciale vor depune o 
declaraţie pe proprie răspundere pentru scutirea de la plata taxei, începând cu luna 
următoare celei în care aceasta s-a depus.  
 Art.4. – Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
                INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

  
 
  
              A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU, 
                Simona Ciocan  

 
  
 



                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                    P R I M A R 
         
         Nr.2663 / 05.02.2007 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării de la S.C. “ELBI” S.A. 

Fălticeni a unei suprafeţe de 1381 m.p. teren şi a clădirii 

 în suprafaţă construită de 168 m.p.  

 

Serviciul public de gospodărie comunală al municipiului necesită în vederea 

adăpostirii şi reparaţiei utilajelor din dotare o extindere a spaţiului pentru a-şi desfăşura în 

condiţii optime activitatea. 

În altă ordine de idei, datorită faptului că Piaţa şi Bazarul Fălticeni sunt 

supraaglomerate cu chioşcuri şi tonete, extinderea suprafeţei bazarului este oportună şi 

neapărat necesară, în vederea decongestionării acestora.  

În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni s-a ajuns la un 

accord de principiu potrivit căruia societatea ar putea vinde o suprafaţă de 1381 m.p. teren  

necesară activităţilor menţionate  mai sus.  

Precizez că un avantaj al posibilei tranzacţii este constituit din amplasarea pe terenul 

în cauză a unei construcţii, care poate fi reacomodată pentru instalaţiile şi utilajele 

Primăriei.  

 Propun Consiliului Local, spre analiză şi aprobate, proiectul de hotărâre privind  

aprobarea achiziţionării de la S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni a unei suprafeţe de 1381 m.p. 

teren şi a clădirii în suprafaţă construită de 168 m.p.  

 

 
 

    INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
 
 
 
 
 



 
                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                    P R I M A R 
         
         Nr.2656 din 05.02.2007 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor / tarifelor pentru Serviciul public de alimentare 

cu apă şi de canalizare din Municipiul Fălticeni  
 

 În vederea derulării Programului SAMTID, având ca obiectiv “Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă în judeţul Suceava”, o parte din cheltuielile pe care operatorul  regional S.C. “ACET” S.A. Suceava, 

trebuie să le acopere se asigură din preţul practicat la nivelul consumatorilor, persoane fizice şi juridice.  

 Prin Contractul de Delegare de Gestiune încheiat în anul 2005 Municipiul Fălticeni s-a angajat, 

conform art. 24 – “Tarife de bază” la o creştere procentuală reală minimă de 50% în anul 2005 şi de 34 % în 

anul 2006.  

 Deoarece în anul 2005 tarifele practicate de S.C. “ACET” S.A. nu au suferit modificări, contractul 

încheindu-se la sfârşitul lunii august, creşterile asumate s-au decalat cu 1 an. Abia în anul 2006, Consiliul 

Local al Municipiului Fălticeni a aprobat prin H.C.L. nr. 3 / 26.01.2006 o creştere a preţurilor, tarifele în vigoare 

la această dată fiind de 1,62 lei / m.c. (inclusiv T.V.A.) pentru apa potabilă şi de 0,63 lei / m.p. (fără T.V.A.) 

pentru canalizare – epurare. 

 La sfârşitul anului 2006 s-a constatat că tarifele practicate nu reflectă cheltuielile efective, 

înregistrându-se o pierdere de 236.953 lei.  

 Modificarea tarifelor la apă potabilă şi canal – epurare solicitată de către S.C. “ACET” S.A. este 

motivată de următoarele influenţe: 

- majorarea elementului de cheltuială cu energia electrică, cu un indice de 67,7 % la apă 

potabilă şi de 30,4 % la canal – epurare; 

- majorarea elementului de cheltuială cu alte servicii executate de terţi, în aceste cheltuieli 

ponderea deţinând-o cheltuielile cu închirierea unor utilaje (excavator,  vidanjă, macara), pe 

care unitatea nu le are în dotare şi fără de care nu-şi poate desfăşura activitatea; 

- majorarea cheltuielilor salariale, ca urmare a negocierilor C.C.M. la nivel naţional pentru anii 

2007 – 2010, unde salariul de bază minim brut negociat este de 440 lei precum şi a 

modificărilor procentelor aplicate salariilor pentru obligaţiile bugetare.  

Tarifele practicate până în prezent nu au asigurat fondul de salarii negociat prin C.C.M.  pe anul 2006, 

societatea fiind obligată să diminueze lunar salariile cu procente cuprinse între 5 şi 20 %. 

Mai mult, cota de profit introdusă în tarife s-a micşorat de la 5 % (prevăzută în fundamentarea 

anterioară) la 2,34 % la apa potabilă şi 2,39 % la canal – epurare.  

Potrivit normelor legale în vigoare Autoritatea Naţionlă de Reglementare pentru Servicii Publice de 

Gospodărie Comunală a avizat nivelul tarifelor / preţurilor la apa potabilă pentru populaţie în cuantum de 2,61 

lei / m.c. şi pentru rest utilizatori în cunatum de 2,19 lei / m.c. La canalizare – epurare preţul avizat este de 

1,02 lei / m.c. pentru populaţie şi 0,86 lei / m.p. pentru rest utilizatori.  

 



 

Preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare – epurare pentru populaţie conţin T.V.A. în cota de 

19%, iar pentru rest utilizatori nu conţin T.V.A. 

Pentru ca furnizarea apei în Municipiul Fălticeni să continue în condiţii normale, propun Consiliului 

Local spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor / tarifelor pentru Serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Fălticeni.  

 

 

 
 
                      INIŢIATOR,  

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                Direcţia tehnică 
         
         Nr. 2657 din 05.02.2007 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor / tarifelor pentru Serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare din Municipiul Fălticeni  

 

 Conform prevederilor Contractului de Delegare de Gestiune a Serviciului public de alimentare cu apă 

şi de canalizare încheiat în anul 2005, tarifele practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare vor lua în 

considerare şi vor furniza veniturile pentru acoperirea financiară a tuturor costurilor operaţionale, întreţinere şi 

costuri pentru reparaţii, înlocuirea bunurilor, extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii, datoriile serviciului şi 

generarea unui profit.  

 Stabilirea / modificarea / ajustarea tarifelor se face de către Consiliul Local, în conformitate cu 

dispoziţiile legale şi în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărie Comunală. 

 Conform Avizului nr. 666 / 22.02.2007, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Publice 

de Gospodărie Comunală a avizat următoarele niveluri:  

- preţ / tarif pentru apa potabilă furnizată populaţiei, în cuantum de 2,61 lei / m.c. şi              

2,19 lei /m.c. pentru rest utilizatori;  

- preţ / tarif pentru canalizare – epurare pentru populaţie, în cuantum de 1,02 lei / m.c. şi 0,86 

lei / m.c. pentru rest utilizatori. 

 Preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare – epurare pentru populaţie conţin T.V.A. iar pentru rest 

utilizatori nu conţin T.V.A.  

 Tarifele actuale practicate, aprobate în luna ianuarie 2006, nu acoperă cheltuielile de exploatare şi de 

întreţinere a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului, fapt care 

impune modificarea tarifelor. 

 În vederea asigurării furnizării serviciilor de apă – canal – epurare la nivelul de calitate corespunzător 

legislaţiei în vigoare, preţurile şi tarifele propuse de către S.C. “ACET” S.A. Suceava şi avizate de către 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. trebuie 

majorate. Această majorare de preţ este necesară pentru finalizarea Proiectului “SAMTID” ce cuprinde 

reabilitarea a 17,4 Km reţele de apă, care prin plata redevenţei de către ACET către Administraţia publică 

locală, acoperă parte din împrumutul necesar investiţei. 

 

 
  Director tehnic,  
 
Ing. Octavian Perju  
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             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                Direcţia tehnică 
         
         Nr. 2663 din 05.02.2007 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării de la S.C. “ELBI” S.A. Fălticeni a unei 
suprafeţe de 1381 m.p. teren şi a clădirii  în suprafaţă construită de 168 m.p.  

 
 

 S.C. “ELBI” S.A.  din str. 13 Decembrie, Nr.25, scoate la vânzare un teren, proprietate a acestei 

societăţi pe care este amplasată o clădire tip hală. Bunurile imobile scoase la vânzare se învecinează la Nord 

cu terenul proprietate publică a municipiului Fălticeni, pe care este amplasată sera de flori, ce funcţionează ca 

activitate a Serviciului public de gospodărie comunală. În partea de Sud se învecinează  cu Bazarul ce este 

cuprins în domeniul public al municipiului. Înspre Est este calea de acces la Seră care traversează cu 46 m.p. 

peste suprafaţa proprietate a S.C. “ELBI” S.A. , iar la Vest se învecinează cu restul proprietăţii acestei 

societăţi. 

 Direcţia tehnică a Primăriei Municipiului Fălticeni propune cumpărarea acestor imobile din 

următoarele considerente: 

- Mărirea suprafeţei aferentă serviciului public de gospodărie comunală cu o suprafaţă de           

442 m.p. şi o clădire tip hală ce va fi folosită pentru adăpostirea şi reparaţia utilajelor din 

dotare. 

- Extinderea suprafeţei bazarului cu suprafaţa de 939 m.p. care la această dată este 

supraaglomerat cu chioşcuri şi tonete. Acest fapt va duce la încasarea de noi taxe la bugetul 

local. 

- Legalizarea accesului la seră pe teren proprietate publică; 

- Accesul la Staţia S.R.M. de gaze natural ce este enclavată pe terenul S.C. “ELBI“ S.A. şi care 

după Legea nr.213 / 1998 este necesar a avea acces din domeniul public.  

 Terenurile ce vor fi cumpărate, vor fi trecute în domeniul public: 442 m.p. la gospodărie comunală şi 

939 m.p. la capitolul pieţe şi bazaruri.  

 Propunem Consiliului Local, analizarea şi emiterea unei hotărâri pentru cumpărarea terenului descrise 

mai sus.  

 

 
  Director tehnic,  
 
Ing. Octavian Perju  

 
 
 
 
 
 

           



                  R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
               Direcţia economică 
         
         Nr. 2661 din 05.02.2007 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local  

de venituri şi cheltuieli pe anul 2007  
 

 Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma 

donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice aprobate prin Ordinul Ministrului finanţelor publice              

nr.1661 bis / 2003, prevăd ca instituţiile publice care beneficiază de sponsorizări au obligaţia de a solicita 

ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri şi cheltuieli cu aceste sume.  

 Introducerea modificărilor corespunzătoare în bugete este de competenţa autorităţilor abilitate de lege 

să aprobe aceste bugete.  

 Asociaţia V.Z.W.HULP AAN ROEMENIE din Beveren, Belgia a virat în contul nostru deschis la B.C.R. 

Fălticeni suma de 3.000 Euro, pentru a o folosi la lucrări de renovare la Grădiniţa “Voinicelul”. Prin bancă s-a 

vândut suma primită în valută şi s-a obţinut suma de 10.047 lei, fiind deduse costurile tranzacţiei şi comisonul 

bancar. Suma de 10.047 lei a fost transferată în contul de disponibil de la Trezorerie.  

 Beneficiarul sponsorizării este obligat să folosească această sumă conform destinaţiei stabilite de 

sponsor. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară cu 

modificările şi completările ulterioare, sistemul informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor 

de date urbane se realizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care răspunde  

de acest domeniu.  

 Prin adresa nr. 403 / 19.02.2007 a Direcţiei generale: Gestiunea localităţilor din cadrul M.T.C.T. se 

comunică alocarea sumei de 60.000 lei Municipiului Fălticeni pentru lucrări tehnice de identificare, măsurare 

şi inventariere a imobilelor şi releţelor edilitare, cu această sumă trebuie majorate capitolele de venituri şi 

cheltuieli  corespunzătoare, conform clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.  

 Conform articolului nr. 19 din Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale, pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale ca urmare a unor 

propuneri fundamentale ale ordonatorilor principali de credite.  

 
 
 
Director executiv,  
 
Ec. Cezara Dănilă  
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         Nr.2660 din 05.02.2007 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local  
de venituri şi cheltuieli pe anul 2007  

 

 Asociaţia din Beveren – Belgia, care anul trecut a contribuit cu o sumă importantă la renovarea 

Grădiniţei “Voinicelul” , a trimis şi anul acesta 3.000 Euro, cu aceeaşi destinaţie. 

 Din vânzarea valutei încasate prin B.C.R., a rezultat suma de 10.047 lei.  

 Bugetul unităţii de învăţământ preşcolar trebuie majorat cu această sumă, iar ordonatorul terţiar de 

credite răspunde  de utilizarea corespunzătoare a sponsorizării primite. 

 Ca şi până acum, sponsorul va fi informat despre fiecare stadiu al lucrărilor.  

 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a alocat 60.000 lei pentru lucrări de cadastru 

imobiliar în Municipiul Fălticeni, M.T.C.T. fiind coordonator pentru această activitate.  

 Conform măsurilor communicate de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul întârzierilor privind 

consumarea alocaţiei bugetare conform programului aprobat, fiecare instituţie va prezenta justificări privind 

neutilizarea în termen a fondurilor alocate.  

 Având în vedere motivele expuse şi în conformitate cu prevederile legale privind rectificarea bugetelor 

locale, propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2007.  

 
 
 
 
 
         INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
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PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
               Direcţia economică 
         
         Nr. 2661 din 05.02.2007 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local  
de venituri şi cheltuieli pe anul 2007  

 

 Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma 

donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice care beneficiază de sponsorizări au obligaţia de a 

solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri şi cheltuieli cu aceste sume.  

 Introducerea modificărilor corespunzătoare în bugete este de competenţa autorităţilor abilitate de lege 

să aprobe aceste bugete.  

 Asociaţia V.Z.W.HULP AAN ROEMENIE din Beveren, Belgia a virat în contul nostru deschis la B.C.R. 

Fălticeni suma de 3.000 Euro, pentru a o folosi la lucrări de renovare la Grădiniţa “Voinicelul”. Prin bancă s-a 

vândut suma primită în valută şi s-a obţinut suma de 10.047 lei, fiind deduse costurile tranzacţiei şi comisonul 

bancar. Suma de 10.047 lei a fost transferată în contul de disponibil de la Trezorerie.  

 Beneficiarul sponsorizării este obligat să folosească această sumă conform destinaţiei stabilite de 

sponsor. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară cu 

modificările şi completările ulterioare, sistemul informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncile 

de date urbane se realizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care răspunde  

de acest domeniu.  

 Prin adresa nr. 403 / 19.02.2007 a Direcţiei generale: Gestiunea localităţilor din cadrul M.T.C.T. se 

comunică alocarea sumei de 60.000 lei Municipiului Fălticeni pentru lucrări tehnice de identificare, măsurare 

şi inventariere a imobilelor şi releţelor edilitare, cu această sumă trebuie majorate capitolele de venituri şi 

cheltuieli  corespunzătoare, conform clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.  

 Conform articolului nr. 19 din Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale, pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale ca urmare a unor 

propuneri fundamentale ale ordonatorilor principali de credite.  

 
 
 
Director executiv,  
 
Ec. Cezara Dănilă  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită 
 a spaţiului situat la subsolul blocului nr. 1 din str. Ana Ipătescu,  

de către Comitetul de Cruce Roşie – filiala Fălticeni  
 
 

 Pentru depozitarea de materiale pentru intervenţie în caz de calamităţi, incendii, 

dezastre, în vederea acordării primului ajutor, este necesară asigurarea unui spaţiu 

corespunzător desfăşurării activităţii Comitetului de Cruce Roşie.  

 În acest sens, Consiliul Local al municipiului Fălticeni a aprobat, prin Hotărârea nr. 

57 / 30.04.2004, atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat la subsolul blocului nr. 1 din 

str. Ana Ipătescu, către Comitetul de Cruce Roşie – filiala Fălticeni, pe o perioadă de doi 

ani, perioadă care a expirat la data de 30.04.2006. 

 Prin H.C.L. nr. 28 / 30.03.2006 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni a aprobat 

prelungirea termenului de folosinţă gratuită pe o perioadă de încă 1 an.  

 Având în vedere că nu dispunem de alte spaţii adecvate pentru stocarea şi 

păstrarea materialelor de intervenţie (tărgi, materiale de acordate a primului ajutor, pături, 

îmbrăcămite, etc.), propun Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, spre analiză şi 

aprobare, proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a acestui 

spaţiu, pe o perioadă de un an.  

 
 

                    INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
           DIRECŢIA  TEHNICĂ 
 

Nr. 2655 / 05.02.2007  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită  
a spaţiului situat la subsolul blocului nr. 1 din str. Ana Ipătescu,  

de către Comitetul de Cruce Roşie – filiala Fălticeni  
 

 
 Potrivit prevederilor Legii protecţiei civile nr. 481 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării protecţiei populaţiei şi a bunurilor materiale, în 

caz de dezastre sau pe timp de război, sens în care:   

 - organizează şi asigură depozitarea, conservarea, întreţinerea şi evidenţa mijloacelor tehnice şi a 

materialelor destinate protecţiei civile; 

 - asigură spaţii necesare pregătirii pentru protecţia civilă.   

 Protecţia civilă este o componentă a apărării naţionale adoptate şi a activităţilor desfăşurate în scopul 

protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de război sau 

dezastre.  

 În vederea stocării şi păstrării materialelor de intervenţie şi de acordare a primului ajutor, este 

necesară asigurarea spaţiului destinat pentru pregătirea protecţiei civile de către Comitetul de Cruce Roşie – 

filiala Fălticeni.  

  

 

 
 

                    Director tehnic, 
                 Ing. Octavian Perju 
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             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
        

        Nr. 2650 din 05.02.2007 
  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru acţiuni şi activităţi 

privind cultura, religia şi sportul organizate  
la nivelul municipiului Fălticeni, pentru anul 2007  

 
 
 

  Experienţa ultimei perioade, cel puţin în acest mandat al administraţiei publice locale, 

a relevat probleme acute în asigurarea de la bugetul local a finanţării acţiunilor şi 

activităţilor cu caracter cultural, sportiv şi religios. Cele două festivaluri, abordarea 

complexă a organizării Zilelor Muncipiului Fălticeni, necesitatea stringentă a promovării 

imaginii muzeelor locale solicită sume care depăşesc în fiecare an alocările bugetare cu 

această destinaţie. 

  În acest context şi cu această motivaţie propun Consiliului Local dezbaterea 

prezentului proiect de hotărâre, o atitudine pozitivă însemnând atingerea unei baze de 

finanţare care, împreună cu sponsorizările tradiţionale, ar putea ameliora asigurarea 

logisticii acţiunilor şi activităţilor cultural – sociale. Nu în ultimul rand, aplicarea hotărârii în 

cauză este şi o formă de activare a spiritului comunitar al contribuabililor societăţi 

comerciale din municipiu şi, în acelaşi timp, de asumare a tradiţiei culturale şi artistice a 

acestor locuri.  

 
 
 
 INIŢIATOR,  
 PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
        

        Nr. 2648 din 05.02.2007 
  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor speciale 

 în domeniul stării civile pentru anul 2007  
 
 

 Activitatea de stare civilă presupune, în general, înregistrarea unor fapte de stare 

civilă, întocmirea şi eliberarea unor acte, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, orice 

abatere având consecinţe negative atât asupra funcţionarilor, cât şi a celor care beneficiază 

de aceste drepturi şi obligaţii.  

 Compartimentul stare civilă are un program continuu de activitate, inclusiv în zilele 

de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale, iar întregul metarial de lucru (registre, 

certificate, formulare cu regim special), se procură contra cost, prin intermediul Consiliului 

Judeţean Suceava, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

 Pentru a suplimenta resursele bugetare şi a crea un echilibru financiar care să 

permită menţinerea unui raport echitabil între venituri şi cheltuieli propun spre aprobare 

cuantumul taxelor speciale în domeniul stării civile, astfel:  
- taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică  -  50 lei; 

- taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, cu excepţia 

  situaţiilor motivate prin acte medicale      - 150 lei  

  Sumele provenite din perceperea acestor taxe se vor folosi pentru dotarea spaţiului destinat 

Compartimentului stare civilă şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate precum şi remunerarea 

personalului, care participă la ceremonia de oficiere a căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică. 

 

 
 
 INIŢIATOR,  
 

           PRIMAR,  
  Ing. Vasile Tofan  
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             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
          Serviciul Impozite şi Taxe 
        
        Nr. 2649 din 05.02.2007 
  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor speciale 
 în domeniul stării civile pentru anul 2007 

 
 Principiul autonomiei locale în administraţia publică presupune o transformare treptată de atribuţiuni 

din sectorul de stat al administraţiei publice centrale pe plan local, inclusiv acumularea şi repartizarea 

cheltuielilor în cadrul bugetului local.  

 Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, pentru funcţionarea unor 

servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. 

Acestea se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru 

care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local.  

 Faţă de expunerea de motive iniţiată, consider oportună şi legală propunerea de aprobare a nivelului 

taxelor speciale pentru desfăşurarea activităţii de stare civilă având ca motivaţie suplimentarea resurselor 

bugetare şi crearea unui echilibru financiar care să permită menţinerea unui raport echitabil între venituri şi 

cheltuieli.  

 
 
 
 
 

Serviciul impozite şi taxe,  
 

Ec. Sorin Cristina  
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