
     ROMÂNIA 
               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. 8347 din 04.05.2007; 

- raport de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 8348 din 04.05.2007; 

 În temeiul prevederilor Anexei nr.1 la H.G.  nr. 300 / 2007 privind repartizarea 
unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor 
cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;  
 În baza prevederilor art.19, alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale;  
 În conformitate cu prevederile 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;  
 

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 RON - 

Denumirea indicatorilor  Cod indicator Suma cu care se 
majorează prevederile 

iniţiale  
VENITURI – TOTAL  
 

 + 650.000 

Capitol 
Subvenţii de la bugetul de stat 
Subcapitol: 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat  

 
42.02 

 
42.02.14 

+ 650.000

+ 650.000

CHELTUIELI – TOTAL  
 

 + 650.000

Capitol 
 

 
 

Învăţământ 
 

65.02 + 650.000 

Paragraf: 
Învăţământ secundar superior  
 
Titlul: 
Active nefinanciare 
Articol: 
Reparaţii capitale aferente ativelor fixe  

 
65.02.04.02 

 
71 

 
71.03 

+ 650.000

+ 650.000

+ 650.000

 



              Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Colegiului Agricol 
Fălticeni cu suma de 650.000 lei, paragraful „Învăţământ secundar superior”, articolul 
„Reparaţii capitale aferente activelor fixe”.  
              Art. 3: Se aprobă modificarea paragrafului de investiţii conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art. 4: Suma prevăzută la art.1 şi 2 se repartizează în trimestrul II.  
              Art. 5: 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            
                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
        DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
 
        Nr. 8348 din 04.05.2007  
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local  

de venituri şi cheltuieli pe anul 2007  
 
 
  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 300 / 2007, a fost alocată suma de 

650.000 lei din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru lucrări 

de reabilitare la Colegiul Agricol, care completează suma de 200.000 lei primită tot 

de la bugetul de stat în 2006.  

Deşi transferul acestei sume a fost aprobat prin hotărârea de Guvern, 

aprobarea şi rectificarea bugetului local, inclusiv aprobarea Programului de investiţii 

este de competenţa autorităţilor locale deliberative adică a consiliilor locale, conform 

prevederilor Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr. 273 / 

2006 privind finanţele publice locale. 

  

 

 

      

         Director economic,  
           ec. Cezara Dănilă  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
 
        Nr. 8347 din 04.05.2007  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

 
În anul 2006 a început reabilitarea clădirii internatului de la Colegiul Agricol, 

având ca sursă de finanţare Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.  

Anul acesta, din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-a transferat în 

bugetul local suma de 650.000 lei în vederea continuării lucrărilor de reabilitare 

începute la Colegiul Agricol Fălticeni. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, propun Consiliului Local aprobarea rectificării bugetului local cu suma 

prevăzută de H.G. nr.300 / 2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din 

bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat.  

  

 

 
 
 
       INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
 

 
 
 
 
                      
 
 



ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                        Proiect 
                        FĂLTICENI        
    
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor anuale da execuţie bugetari şi a  

situaţiei financiare pe anul 2006 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. 
8345/4.05.2007; 

- raportul  de specialitate  al  Direcţiei economice  din  cadrul  Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 8346/4.05.2007; 

In conformitate cu prevederile ari 57, alin. (1) şi (4), din Legea nr. 273/206 
privind finanţele publice locale; 

In temeiul prevederilor art. 26, alin (4), lit. „a", art. 45 , al. (2), Iii .a" şi ale 
art.49 din Legea 215/ 2001 a administratei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
Art 1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2006, conform 

Anexei nr.1 
Art 2. - Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice finanţatedin venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006, conform Anexei nr.2 
Art 3. - Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii pe anul 2006, conform Anexei nr.3 
Art 4. - Se aprobă contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara 

bugetului local pe anul 2006, conform Anexei nr. 4 
Art 5. - Se aprobă Bilanţul încheiat la data de 31.12.2006, conform Anexei nr.5 
Art. 6. - Se aprobă contul de rezultat patrimonial pe anul 2006, conform Anexei 

nr.6 
Art 7. - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 

economice. 
 
 

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. 8345 din 04.05.2007  
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie 
bugetară şi a situaţiei financiare pe anul 2006 a Municipiului Fălticeni  

 
Conform principiului publicităţii, procesul bugetar este deschis şi transparent. 

În virtutea acestui principiu, contul anual de execuţie a bugetului local se prezintă 

spre aprobare Consiliului Local în şedinţă publică. 

În baza prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 

situaţiile financiare anuale se prezintă de către ordonatorii principali de credite spre 

aprobare, consiliilor locale.  

Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea 

plăţilor de casă şi a disponibilităţilor din conturi la sfârşitul anului 2006.  

Anul 2006 s-a încheiat din punct de vedere bugetar cu un excedent de 

894.504 lei, sumă cu care s-a majorat fondul de rulment. Excedentul înregistrat 

constituie un rezultat pozitiv, asigurând creşterea solvabilităţii financiare.   

De asemenea, excedentul patrimonial de 3.960.696 lei reprezintă un rezultat 

economic care exprimă performanţa financiară a unităţii administrativ – teritoriale 

ţinând cont de principiul contabilităţii pe bază de angajamente.  

 
 
 
 

   INIŢIATOR,  
 

        Primar, 
         Ing. Vasile Tofan  
 

 
 
 
 
 
                         



      PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
           DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
 

Nr. 8346 din 04.05.2007  

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie 
bugetară şi a situaţiei financiare pe anul 2006 a Municipiului Fălticeni   

 

 
 Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006, aprobat de Consiliul 

Local prin HCL nr. 2/26.01.2006 cu rectificările ulterioare a avut prevăzut un volum 

total al veniturilor de 29.773.416 lei. Prevederile definitive au fost realizate în sumă 

de 28.088.100 lei, adică în procent de 94,34 %. 

 Cheltuielile totale au fost realizate în sumă de 27.193.596 lei, adică 91,34 %, 

ca urmare a nerealizării veniturilor dar şi ca urmare a faptului că o mare parte din 

venituri au fost încasate în trimestrul IV: 10.329.152 lei, reprezentând 37 % din 

încasările anuale, iar cheltuielile nu au mai putut fi lichidate până la sfârşitul anului. 

 Procentele cele mai mici din încasare le-au avut veniturile din valorificarea 

unor bunuri ale instituţiilor publice (49,15 %) pentru că nu s-a reuşit valorificarea 

materialelor rezultate din dezmembrarea Centralei Termice de Zonă, veniturile din 

concesiuni şi închirieri (53,18 %) – capitol la care se va trece la executări silite şi 

taxele pe servicii specifice (47,58 %) dar care au o pondere nesemnificativă în total 

venituri.  

 În ceea ce priveşte cheltuielile, ponderea cea mai mare o au cheltuielile pentru 

învăţământ (65,74 %), urmate de cheltuielile pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică (12,99), cheltuielile pentru transporturi – reparaţii străzi (7,4 %) şi cheltuielile 

pentru autorităţi executive (6,2 %). 

 Excedentul realizat în sumă de 894.504 lei a fost repartizat la fondul de 

rulment conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local cuprinde veniturile şi cheltuielile muzeelor şi casei de 

cultură. Volumul total al veniturilor realizate în anul 2006 de aceste instituţii a fost de 

421.743 lei din care: venituri proprii 17.818 lei şi subvenţii de la bugetul local 403.925 



lei. Plăţile efectuate în limita veniturilor au fost de 359.530 lei pentru muzee şi 62.213 

pentru Casa de Cultură. 

 Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii 
cuprinde veniturile şi cheltuielile Pieţei Agroalimentare şi a Bazarului, a păşunilor şi a 

unităţilor de învăţământ care desfăşoară activităţi autofinanţate: cămine – internat, 

cantine, organizarea de cursuri de calificare, etc. Veniturile proprii totale au fost în 

anul 2006 în sumă de 1.120.565 lei, plăţile în sumă de 1.027.735 lei, realizându-se 

un excedent de 92.830 lei care va fi utilizat în anul 2007 pentru aceleaşi activităţi. 

 Situaţia pe cele trei grupe de activităţi autofinanţate se prezintă astfel: 

Activitatea 

Autofinanţată 

Încasări realizate Plăţi efectuate Excedent 

Piaţă – Bazar 566.108 491.801 74.307 

Păşuni 10.760 10.600 160 

Învăţământ 543.697 525.334 18.363 

Total 1.120.565 1.027.735 92.830 

 

 Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local 
cuprinde veniturile constituite din taxele speciale: oficiere căsătorii, cultură, 

înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării în sumă de 33.978 lei, 

depozitele speciale pentru construcţii de locuinţe rezultate din vânzarea locuinţelor 

construite din fondurile statului în sumă de 60.092 lei şi dobânda la fondul de rulment 

în sumă de 1260 lei. 

 Din veniturile încasate s-au efectuat plăţi în sumă de 21.760 lei pentru 

activităţi din sfera stării civile.  

 Excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2006 în sumă de 73.570 lei se 

reportează în anul 2007, având aceeaşi destinaţie. 

 Din analiza Bilanţului încheiat la data de 31.12.206 şi a Contului de rezultat 
patrimonial se observă un rezultat economic pozitiv care exprimă performanţa 

financiară a municipiului Fălticeni în ansamblu, ca unitate administrativ teritorială. 

 Din anul 2006 s-a introdus şi la instituţiile publice principiul contabilităţii pe 

bază de angajamente. Acest principiu se bazează pe independenţa exerciţiului 

potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se 

referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii 

cheltuielilor. Efectele tranzacţiilor sunt recunoscute atunci când acestea se produc şi 

nu pe măsură ce numerarul este încasat sau plătit. 



 Diferenţa de 894.504 lei dintre excedentul din Contul de rezultat patrimonial, în 

sumă de 3.960.696 lei şi soldul contului 121 din Bilanţ, în sumă de 3.066.192 lei o 

reprezintă exact suma repartizată la sfârşitul anului din excedent la fondul de 

rulment. 

 De asemenea se constată creşterea activelor în special ca urmare a 

înregistrării în contabilitate a terenurilor şi a reevaluării clădirilor. 

 În ceea ce priveşte datoriile unităţii adminsitrativ – teritoriale, incluzând 

unităţile de învăţământ, la sfârşitul anului 2006 s-a înregistrat o reducere de 

1.064.907 lei faţă de începutul anului iar din totalul datoriilor înregistrate la 

31.12.2006 în sumă de 912.282 lei, un procent de 66 % îl reprezintă salariile lunii 

decembrie şi contribuţiile aferente, care s-au plătit în luna ianuarie 2007. 

 Totalul capitalurilor proprii în sumă de 175.240.064 lei îl reprezintă diferenţa 

dintre totalul activelor şi totalul datoriilor înregistrate la sfârşitul anului 2006. 

 Analizând situaţiile financiare pe anul 2006, se poate trage concluzia că 

fondurile publice au fost administrate în condiţii de economicitate şi eficienţă.  

  

 
                   Director economic, 

          Ec. Cezara Dănilă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

privind trecerea suprafeţei de 600 m.p. teren, proprietate publică  
a Municipiului Fălticeni, situat pe str. Ana Ipătescu, f.n. din administrarea  

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în administrarea  
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr.8349 din 04.05.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8350 din 04.05.2007;  

- adresa nr. 10737 / 03.04.2007 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Sucursala Suceava; 

În temeiul prevederilor art.12 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia şi art.123, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată;  
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin.5, lit. „a”, art.45, 
alin.3 şi art.49, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a 
suprafeţei de 600 m.p. teren, proprietate publică a Municipiului Fălticeni, situată pe 
str. Ana Ipătescu, f.n., având următoarele vecinătăţi:  

N: str. Ana Ipătescu; 
S: S.C. Festil S.R.L.;  
E: proprietate privată Bendescu;  
V: proprietate privată Agavriloaie  

în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local 
Fălticeni al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  
             Art.2: Dreptul de administrare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agriultură asupra terenului se transmite pe toată durata existenţei construcţiei ce va fi 
realizată.  
             Art.3: Se împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, 
pentru semnarea protocolului de predare – primire între Consiliul Local Fălticeni şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ce are ca obiect prezentul imobil – 
teren.  
 Art.4: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, nr.76 / 
27.09.2002 privind asocierea în participaţiune a Consiliului Local Fălticeni cu               
S.C. „TEHNOCON” S.A. Fălticeni în vederea modernizării terenului de tenis din             
str. Ana Ipătescu se abrogă.  
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Primarului Municipiului Fălticeni şi 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 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                      P R I M A R 
         
        Nr. 8349 din 04.05.2007  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind trecerea suprafeţei de 600 m.p. teren, 
proprietate publică a Municipiului Fălticeni, situat pe str. Ana Ipătescu, f.n. din 

administrarea  Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în administrarea  
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  

 
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a înfiinţat în baza Legii nr. 1/ 

2004, fiind declarată instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică şi finanţată integral de la bugetul de 

stat.  

 Aceasta este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor pentru 

agricultură, la nivel local aceste atribuţii fiind exercitate de către Centrele locale ale 

agenţiei.  

 Pentru atingerea nivelului maxim de funcţionalitate a centrelor locale este 

necesară existenţa spaţiilor corespunzătoare atât din punct de vedere al suprafeţei 

utile de lucru, cât şi sub aspectul standardelor Uniunii Europene. 

 Prin Avizul nr. 636 / 15.03.2007 Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a avizat favorabil necesitatea şi 

oportunitatea realizării obiectivelor de investiţii reprezentând sedii noi pentru centrele 

locale A.P.I.A.  

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Sucursala Suceava s-a 

adresat Consiliului Local Fălticeni prin adresa nr.10737 / 03.09.2007 solicitând 

identificarea unui teren corespunzător şi trecerea lui în administrarea A.P.I.A. 

 Direcţia Tehnică din cadrul Prmăriei Municipiului Fălticeni a identificat şi 

propus suprafaţa de 600 m.p. teren, proprietate publică a Municipiului Fălticeni, 

situată pe str. Ana Ipătescu, f.n. identificată în Anexa nr.4 la H.G. nr. 1357 / 2001 la 

poziţia nr. 420.  

 Această suprafaţă de teren a făcut obiectul unei asocieri în participaţiune a 

Consiliului Local Fălticeni cu S.C. „TEHNOCON” S.A. Fălticeni, în vederea 



modernizării terenului de tenis din str. Ana Ipătescu, adoptându-se în acest sens 

H.C.L. nr. 76 / 27.09.2002.  

 Datorită faptului că această hotărâre de consiliu nu a fost dusă la îndeplinire 

până la această dată cât şi a faptului că municipiul Fălticeni nu dispune de altă 

suprafaţă de teren corespunzătoare edificării unui sediu nou pentru Centrul Local 

Fălticeni al A.P.I.A., propun Consiliului Local Fălticeni sprea anliză şi adoptare 

proiectul de hotărâre privind trecerea suprafeţei de 600 m.p. teren, proprietate 

publică a Municipiului Fălticeni, situat pe str. Ana Ipătescu, f.n. din administrarea  

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în administrarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură  

 

 

 

 

                INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



            R O M Â N I A 
    JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                            Proiect 
                       FĂLTICENI        
   
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea sectorului de drum naţional DN 2 ( E 85), 

 între km 410 + 000 şi km 415 + 000, din domeniul public al Municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava şi din administrarea Consiliului Local Fălticeni, în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în 

vederea realizării unor lucrări de reparaţii capitale de către Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale S.A. 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr.8351 din 04.05.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8352 din 04.05.2007;  

În temeiul prevederilor art.9, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin.5, lit. „a”, art.45, 
alin.3 şi art.49, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional DN 2 (E 85) între 
km 410 + 000 + km 415 + 000 din domeniul public al Municipiului Fălticeni, judeţul 
Suceava şi din administrarea Consiliului Local Fălticeni, în domeniul public al statului 
şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării unor lucrări de 
reparaţii capitale de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
S.A. 
             Art.2: Transmiterea sectorului de drum prevăzut la art.1 se realizează prin 
protocol de predare – preluare încheiat între părţi. 
 Art.3: Se împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan să 
semneze protocolul de predare – preluare.  
 Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
primarului Municipiului Fălticeni şi 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 
                       FĂLTICENI        
   
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind instituirea taxei pentru utilizarea domeniului public  

al Municipiului Fălticeni (str. Liliacului f.n.) de către autoturismele  
aparţinând şcolilor de şoferi amatori care îşi desfăşoară activitatea 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată sub 
nr. 8355 / 04.05.2007;  

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8356 din 04.05.2007;  

- dispoziţiile art.283 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin.4, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”c”  şi 
art.49  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Începând cu data de 01.06.2007 se instituie taxa pentru utilizarea 
domeniului public al Municipiului Fălticeni (str. Liliacului, f.n.) în cuantum de 10 lei / 
lună loc de parcare.  
             Art.2: Taxe prevăzută la art.1 se datorează de către proprietarii 
autoturismelor aparţinând şcolilor de şoferi amatori care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza Municipiului Fălticeni.  
 Art.3: Taxa se va achita până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna 
precedentă.  
 Art.4: Neachitarea la temen a taxei duce la perceperea de majorări în 
cuantum de 0,1 % pe zi de întârziere.    
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului Impozite şi Taxe şi 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 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
 
        Nr. 8355 din 04.05.2007  
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei pentru utilizarea domeniului 

public al Municipiului Fălticeni (str. Liliacului f.n.) de către autoturismele  

aparţinând şcolilor de şoferi amatori care îşi desfăşoară activitatea 

 pe raza municipiului  

 
Autoturismele aparţinând şcolilor de şoferi parchează în diverse puncte din 

centrul municipiului iar manevrele efectuate de cursanţi îngreunează de multe ori 

traficul în această zonă.  

Pentru a elimina acest neajuns dar şi pentru a contribui la creşterea veniturilor 

bugetului local propun instituirea unei taxe pentru utilizarea domeniului public de              

10 lei / lună / loc de parcare, care va fi colectată de la toate şcolile de şoferi amatori 

din municipiu.  

Pe strada Liliacului, f.n., se poate amenaja un spaţiu unde şcolile de şoferi 

amatori să-şi desfăşoare activitatea conform schiţei prezentate de Direcţia Tehnică. 

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, propun Consiliului Local 

aprobarea prezentului proiect de hotărâre.  

 
 
 
 
                INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
      Serviciul Impozite şi Taxe  
 
        Nr. 8356 din 04.05.2007  
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei pentru utilizarea domeniului 

public al Municipiului Fălticeni (str. Liliacului f.n.) de către autoturismele  

aparţinând şcolilor de şoferi amatori care îşi desfăşoară activitatea 

 pe raza municipiului  

 
  

În conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571 / 2003 privind codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot institui taxe 

pentru utilizarea temporară a locurilor publice.  

Deoarece în Municipiului Fălticeni îşi desfăşoară activitatea mai multe şcoli 

pentru şoferi amatori se impune amenajarea unui spaţiu care să fie folosit exclusiv 

pentru desfăşurarea activităţii acestora.  

Având în vedere că spaţiul identificat pe strada Liliacului, f.n., aparţine 

domeniului public, se impune instituirea unei taxe în conformitate cu prevederile 

Codului Fiscal.  

 

 

      

         Şef Serviciu Impozite şi Taxe,  
                    ec. Sorin Cristina  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 79 / 27.07.2006 privind stabilirea taxei de 

parcare a microbuzelor aparţinând S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi  
 

 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr.8343 din 04.05.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8344 din 04.05.2007;  

- adresa nr. 224 / 19.04.2007 a S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi. 
 În temeiul art.10 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată;  
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 3, şi ale            
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Articolul 2 din H.C.L. nr. 79 din 27.07.2006 privind stabilirea taxei de 
parcare a microbuzelor aparţinând S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 „Parcarea mirobuzelor aparţinând S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. 
Iaşi se stabileşte pe o suprafaţă de 15 m.p. teren situat pe str. 13 Decembrie 
f.n., vis - a - vis de Autogara T.A. „CARAVAN” S.A.  şi constă în staţie ce 
deserveşte la îmbarcarea şi debarcarea călătorilor la capăt de traseu SUCEAVA 
– FĂLTICENI şi retur.” 
             Art. 2: Direcţia Tehnică din cadrul Primîriei 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. 8343 din 04.05.2007  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 79 / 27.07.2006 
privind stabilirea taxei de parcare a microbuzelor aparţinând                                   

S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi  
 
 

 Prin H.C.L. nr. 79 / 27.07.2006 s-a stabilit ca parcarea microbuzelor sociatăţii 

INTERTRANSCOM Iaşi să se realizeze pe str. Unirii, f.n. (lângă Autogară). 

 Datorită faptului că în vecinătatea acestui punct de îmbarcare – debarcare se 

află o staţie de carburanţi, S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi, prin administrator 

Bădoi Răzvan, a solicitat Consiliului Local mutarea acestei locaţii din str. Unirii f.n. în 

str. 13 Decembrie, f.n., vis –a – vis de Autogara T.A. „CARAVAN” S.A.  

 Propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

modificarea art.2 din H.C.L. nr. 79 / 27.07.2006 privind stabilirea taxei de parcare a 

microbuzelor aparţinând S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi  

 

 

 

               INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 



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 vânzarea de  locuinţe către titularii contractelor de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992  
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.8353/ 04.05.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.8354 / 04.05.2007; 

- cererea d-nei Donea Viorica, înregistrată sub nr. 8069 / 27.04.2007 ; 
- cererea d-nei Grozavu Catalina Ofelia, înregistrată sub nr. 8455 / 

08.05.2007 ; 
- cererea d-lui Iurea Pavel, înregistrată sub nr. 10929 / 15.05.2007 ; 
- cererea d-nei Dumitrache Ana Daniela, înregistrată sub nr. 8922 / 

21.0.2007 ; 
În baza prevederilor Legii 85 / 1992 privind imobilele construite din fondurile  

statului; 
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi 

art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţelor  către titularii contractulelor de 
închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Donea Viorica  Maior Ioan, bl. 6, ap. 29 
2. Grozavu Catalina Ofelia Pict. D. Harlescu, bl. 11, sc. A, ap.9 
3. Iurea Pavel Aleea Nucului, bl. 5, ap.29 
4. Dumitrache Ana Daniela 2 Graniceri, bl. 5, ap. 8 

 
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
 
 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
               A V I Z A T,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
              Simona Ciocan  

 



R O M A N I A 
  JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
   PRIMAR 
Nr ______ / ________________ 

 
 
 

Expunere de motive  
Privind vanzarea unor locuinte catre titularii contractului de inchiriere in conformitate 

cu prevederile Legii 85/ 1992 
 
  
 
 
 
 Analizand cererile de cumparare a locuintelor formulate de catre titularii 
contractelor de inchiriere, respectiv Donea Viorica, Grozavu Catalina Ofelia, Iurea 
Pavel si Dumitrache Ana Daniela, propun vanzarea in conditiile Legii  85/1992 cu 
modificarile si completarile ulterioare, a imobilelor cu destinatia locuinte, construite 
din fondul de stat. 
 Vanzarea de locuinte este permisa numai titularilor contractelor de inchiriere 
incheiate in baza actelor normative sus mentionate. 
 
 
 
 
        INITIATOR, 
     Primar, 
    Ing. Vasile Tofan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N I A 
 JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV 
Nr ______ / _________ 

 
 
 
 

Raport de specialitate 
Privind vanzarea unor locuinte catre titularii contractului de inchiriere in conformitate 

cu prevederile  
 Legii 85/ 1992 

 
 
 
 
 
 

 Urmare a cererilor de cumparare inregistrate sub nr. 8069/27.04.2007, 
8455/08.05.2007, 10929/15.05.2007 si 8922/21.05.2007, adresate de catre Donea 
Viorica, Grozavu Catalina Ofelia, Iurea Pavel si Dumitrache Ana Daniela pentru 
cumpararea imobilelor in care locuiesc pe baza de contract de inchiriere, 
constatandu-se ca sunt la zi cu plata chiriei si a utilitatilor consider oportun vanzarea 
acestor imobile catre chiriasi conform L 85/ 1992. 
 

 
 
 
 
 
 

Compartiment spatiu locativ, 
Insp. pr Marius Cires 
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