
                         ROMÂNIA 
                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind branşarea comunelor Preuteşti şi Buneşti, jud. Suceava  

la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Fălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 14503 din 11.06.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 14504 din 11.06.2007;  
- adresa nr. 5148 / 07.06.2007 transmisă de Primăria comunei Preuteşti, jud. 

Suceava; 
- adresa nr. 1513 / 18.06.2007 transmisă de Primăria comunei Buneşti, jud. 

Suceava;  
- avizul de branşare nr. 747 / 18.05.2007 emis de către S.C. „ACET” S.A. Suceava – 

Agenţia Fălticeni privind branşarea comunei Preuteşti, jud. Suceava la reţeaua de 
alimentare cu apă Fălticeni; 

- prevederile art. 28, alin.1 şi alin.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în mun. Fălticeni, aprobat 
prin H.C.L. nr. 94 / 27.10.2005;  

 În temeiul prevederilor art.11, alin.1, art.12, alin.1, lit.”a” din Legea nr. 214 / 2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi ale art. 29, alin.1, art. 42, 
alin.1 din H.G. nr. 1591 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, alin.6, lit. „a”, pct.14, art.45, 
alin.3 şi art. 47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă branşarea comunei Preuteşti, jud. Suceava la reţeaua de 
alimentare  cu apă a municipiului Fălticeni, respectiv la intersecţia străzii Armatei cu 
strada Topitoriei. 
               Art.2: Se aprobă branşarea comunei Buneşti, jud. Suceava la reţeaua de 
alimentare  cu apă a municipiului Fălticeni, respectiv la rezervoarele de apă Oprişeni.  
  Art.3: Beneficiarii reţelelor de alimentare cu apă, respectiv comunele Buneşti şi 
Preuteşti, în urma executării lucrărilor, au obligaţia readucerii terenului la forma iniţială.  
               Art.4: Reţelele de alimentare cu apă aflate pe teritoriul administrativ al mun. 
Fălticeni vor fi incluse în Inventarul domeniului public al acestuia.  
               Art.5: Prezenta hotărâre va fi transmisă operatorului regional, S.C. „ACET” S.A. 
Suceava, Primăriei comunei Preuteşti şi Primăriei comunei Buneşti.  
 
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,                
                  Mihaela Busuioc  
 



PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
                   Direcţia tehnică  
 
        Nr. 14504 din 11.06.2007  
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind branşarea comunelor Preuteşti şi Buneşti,  

jud. Suceava la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Fălticeni  

 

  
Analizând solicitarea celor două comune, Buneşti şi Preuteşti împreună cu              

S.C. „ACET” S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni, am constatat că se poate emite avizul de 

branşament. 

Parametrii tehnici pe care îi are sistemul de alimentare cu apă a municipiului 

Fălticeni asigură necesarul de apă potabilă pentru consumatorii din cele trei localităţi.  

Amplasarea reţelelor se va face cu respectarea normelor tehnice iar refacerea 

traseului la forma iniţială revine celor două comune.  

Reţeaua care se va amplasa pe domeniul public al Consiliului local al municipiului 

Fălticeni va trece în domeniul public al acestuia conform legislaţiei în vigoare, de la data 

finalizării şi punerii în funcţiune a acesteia.  

 

 

 

 

           Director executiv,  
           Ing. Octavian Perju  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
      



            R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
 
        Nr. 14503 din 11.06.2007  
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind branşarea comunelor Preuteşti şi Buneşti,  

jud. Suceava la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Fălticeni  

 
 În urma solicitărilor adresate către Consiliul Local al municipiului Fălticeni de către 

Comunele Buneşti şi Preuteşti pentru a beneficia  de apă potabilă pentru consumatorii 

acestor două comune, punem în discuţie această solicitare în vederea acordării 

acceptului nostru.  

 Având în vedere studiile făcute în teren de către solicitanţi aceştia doresc 

racordarea la sistemul de alimentare cu apă potabilă astfel: 

- Comuna Buneşti solicită ca să se racordeze de la rezervoarele de 2500 m.c. din 

Zona Oprişeni cu amplasarea reţelelor pe străzile Pictor Aurel Băieşu şi              

str. Plutonier Iacob continuând pe drumul care străbate terenul arabil până la podul 

din str. Sucevei.  

- Comuna Preuteşti solicită ca să se racordeze de la reţeaua de apă potabilă cu             

O 225, din dreptul Fabricii de sticlă ( str. Armatei, intersecţia cu str. Topitoriei) 

continuând pe str. Tudor Vladimirescu, str. Şomuzului, str. Nufărului până la limita 

administrativ – teritorială a municipiului Fălticeni.  

 Cantitatea de apă solicitată de cele două comune nu afectează consumul de apă a 

municipiului Fălticeni întrucât sistemul hidraulic permite această branşare.  

 Faţă de cele prezentate, vă solicit avizul favorabil al Consiliului Local.  

 

 
 

   INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
 

   
                 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, domnului 

Gheorghe Nechita, profesor, publicist, scriitor şi domnului Constantin Popa, 
profesor emerit, autor de manuale şcolare  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 14507 din 11.06.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la             
nr. 14508 din 11.06.2007;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.8, art.45, alin.1 şi 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 Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
Gheorghe Nechita, profesor, publicist, scriitor şi domnului Constantin Popa, profesor 
emerit, autor de manuale şcolare.  
               Art.2: Direcţia Administraţie Publică Locală 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,                
                  Mihaela Busuioc  
 
 
 
 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea programului „Zilele Municipiului Fălticeni”  

în perioada 19 - 21 iulie 2007 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 14499 din 11.06.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
14500 din 11.06.2007; ; 

 În temeiul prevederilor art. 20, alin.1, lit.”i” din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.4, lit.”a” şi alin.6, lit.”a”, pct.4, art.45, 
alin.2, lit.”a” din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului „Zilele Municipiului 
Fălticeni” în perioada 19 - 21 iulie 2007. 
             Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru 
organizarea şi desfăşurarea Programului „Zilele Municipiului Fălticeni”,  
 Art. 3: Se aprobă alocarea sumei de 8.000 lei din veniturile realizate din 
încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în vederea aniversării cuplurilor la 50 
de ani de la căsătorie.  
 Art. 4: Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de              
200 lei.  
 Art. 5: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000 lei reprezentând 
sprijin acordat elevilor laureaţi ai olimpiadelor şcolare naţionale şi competiţiilor sportive 
internaţionale  (150 lei / elev).  
 Art. 6: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va urmări 
modul de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului „Zilele 
Municipiului Fălticeni”.  
      Art. 7: Direcţia Administraţie Publică Locală va coordona organizarea 
Programului „Zilele Municipiului Fălticeni”.   
                
 
                     INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,                
              Mihaela Busuioc  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea de principiu a asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului 

Fălticeni şi Consiliul Judeţean Suceava în vederea realizării Sistemului informatic 
integrat la nivelul judeţului Suceava  

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

- adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 3228 / 21.03.2007, înregistrată la              
nr. 6723 / 23.03.2007;  

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, 
înregistrată la nr. 9335 / 01.06.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la              
nr. 9336 / 01.06.2007;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1007 / 06.11.2001 – pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului pentru informatizarea administraţiei publice;  

- Legea nr. 544 / 23.10.2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 677 / 12.12.2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera corculaţie a acestor date;  

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.7, lit. „c”, art.45, alin.2, lit.”f”, art.47 şi 
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, de principiu, asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului 
Fălticeni şi Consiliul Judeşţean Suceava în vederea realizării Sistemului Informatic 
Integrat la nivelul Judeţului Suceava.  
 Art.2: Primarul Municipiului Fălticeni, prin Direcţia Administraţie Publică Locală, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    
 
 
 
                    INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
     AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
      SECRETAR MUNICIPIU,               
     Mihaela Busuioc  
 
 
 



 
 
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind amenajarea construcţiilor provizorii pe terenul – proprietate privată a 

municipiului Fălticeni în vederea depozitării de lemne de foc aparţinând 
proprietarilor / locatarilor de apartamente care nu deţin centrale termice  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 14505 din 01.06.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 14506 din 01.06.2007;  
 În temeiul prevederilor art.1 şi art.3, alin.4 din Legea nr. 213 / 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, art. 45, alin.2, lit. „e”, art.121, 
al.2 şi art. 47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă amenajarea de construcţii provizorii pe terenul – proprietate 
privată a municipiului Fălticeni în vederea depozitării de lemne de foc aparţinând 
proprietarilor / locatarilor de apartamente care nu deţin centrale termice.  
 Art.2: Construcţiile provizorii prevăzute la art.1 vor fi executate conform 
modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.3: Cheltuielile privind amenajarea construcţiilor provizorii vor fi suportate de 
către beneficiarii acestora. 
              Art.4: Direcţia tehnică 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,                
                  Mihaela Busuioc  
 
                   
 
 
 



 
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Municipiului Fălticeni la concursul de bună gospodărire a 

localităţilor, iniţiat de Consiliul Judeţean Suceava  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 12598 din 20.06.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 12599 din 
20.06.2007;  

- adresa nr. 5527 / 17.05.2007 a Consiliului Judeţean Suceava privind Regulamentul 
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului între unităţile administrativ – 
teritoriale din jud. Suceava, în vederea realizării obiectivelor de bună gospodărire a 
localităţilor urbane şi rurale în anul 2007;  

 În temeiul prevederilor art.3 şi 8, alin.1 din O.G. nr. 21 / 2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515 / 
2002;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „b”, alin.6, lit. „a”, pct.9, art.45, 
alin.1, lit.”a”, pct. 6, art. 45, alin.2, lit. „a” şi art. 47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni la concursul de bună 
gospodărire a localităţilor, iniţiat de Consiliul Judeţean Suceava prin Hotărârea nr. 52 / 
2007.  
 Art.2: Direcţia economică, Direcţia tehnică şi Direcţia Administraţie Publică 
Locală din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   
 
                     INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,                
                  Mihaela Busuioc  
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 100.000 lei în vederea finanţării unei 

structuri sportive de drept privat  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- prevederile H.C.L. nr. 73 / 27.07.2006; 
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             

nr. 14511 din 01.06.2007; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la             

nr. 14512 din 01.06.2007;  
 În temeiul prevederilor art.20, alin.1, lit.”i” din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În baza prevederilor art.3, alin.1, art.5, art.6 şi art.9 din Legea nr. 350 / 2003 privind 
regimul finanţării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.4, lit. „a”, alin.6, lit. „a”, pct.6, art.45, 
alin.2, lit.”a”, pct. 6, art. 45, alin.2, lit. „a” şi art. 47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 100.000 lei în vederea 
finanţării unei structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ al cărei proiect întocmit 
conform programului sportiv de utilitate publică, în condiţiile Legii nr. 350 / 2005, este 
declarat eligibil de către comisia de selecţie  numită prin dispoziţia primarului.  
 Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 73 / 27.07.2006 se abrogă.  
 Art.3: Direcţia Administraţie Publică Locală 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,                
                  Mihaela Busuioc  
 
 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind ajustarea tarifelor aferente serviciului public de precolectare, colectare, 

transport şi depozitare a reziduurilor solide 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 14501 din 01.06.2007;  

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 14502 din 
11.06.2007; 

- adresa nr. 982 / 19.06.2007 transmisă de către S.C. „GOSCOM” S.A. Fălticeni prin 
care solicită majorarea preţurilor pentru serviciile prestate, începând cu data de 
01.07.2007; 

 În temeiul prevederilor art.8, alin.2, lit. „i” şi „j” , art.21, alin.1 din Legea nr. 51 / 
2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice , precum şi ale art. 10, alin. 2,3 şi 4, art.12 
din H.G. nr. 349 / 2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d” şi alin.6, lit. „a”, pct.14, art.45, 
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 ajustarea tarifelor aferente serviciului public de precolectare, 
colectare, transport şi depozitare a rezioduurilor solide, după cum urmează: 
 
Preţ colecatre deşeuri menajere de la 
persoane fizice şi asociaţii de proprietari 

Preţ actual 
3,58 lei / pers./lună 

Preţ solicitat 
4,10 lei / pers./ lună 

Preţ deşeuri menajere colectate  43 lei / m.c. 49,20 lei / m.c. 
Preţ nivelat rampă  8,02 lei / m.c. 9,25 lei / m.c. 
 
 Art.2: Noile tarife intră în vigoare începând cu data de 01.07.2007. 
 Art.3: Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia 
postînchidere va fi alimentat lunar de către operatorul S.C. „GOSCOM” S.A. Fălticeni cu 
procentul de 1 % din preţul pe m.c. de deşeu menajer colectat.  
 Art.4: Prezenta hotărâre va fi comunicată operatorului serviciului,             
S.C. „GOSCOM” S.A. Fălticeni.  
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,                
                  Mihaela Busuioc  
 
             
                        
 



 
                       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.14819 / 22.06.2007 ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 

Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr. 14820 / 22.06.2007;  

 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. 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  - 
Denumirea indicatorilor  Cod indicator Suma cu care se 

majorează 
prevederile iniţiale  

VENITURI – TOTAL   + 6.400
Capitol:  
Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile  
 
Subcapitol:  
Donaţii şi sponsorizări  
 
 

37.02 
 
 
 

37.02.01 
 
 

+ 6.400

+ 6.400



 
CHELTUIELI – TOTAL   + 6.400
  
Capitol:  
Învăţământ 
Paragraf: Învăţământ preşcolar 
 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
 
Alineat: Reparaţii curente  

65.02 
 

65.02.03.01 
 

20 
 

20.02 

+ 6.400

+ 6.400

+ 6.400

+ 6.400
 
             Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Grădiniţei cu program 

normal „Voinicelul”, cu suma de 6.400 lei, corespunzător sponsorizărilor primite, Titlul II – 

Bunuri şi servicii, articolul: „Reparaţii curente”.  

 Art. 3: Sumele prevăzute la art.1 şi 2 se repartizează în trimestrul al II – lea.   

              Art. 4: 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               

                 Mihaela Busuioc   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2007 

 
 

 Veniturile din donaţii şi sponsorizări completează veniturile proprii din impozite şi 

taxe. Aceste venituri nu au putut fi estimate la momentul elaborării proiectului de buget. 

Reglementările legale dau însă posibilitatea majorării bugetului cu donaţiile şi 

sponsorizările primite pe parcursul execuţiei bugetare.  

 Grădiniţa cu program prelungit „Voinicelul” a primit suma de 2000 Euro, adică             

6400 lei la cursul B.N.R. valabil în data de 22.06.2007 de la Asociaţia VZWHULP AAN 

ROEMENIE din Belgia. 

 Prietenii noştri blegieni continuă astfel seria de sponsorizări începută în anul 2006.  

 Reprezentanţii asociaţiei belgiene au vizitat grădiniţa, au apreciat lucrările 

executate şi au hotărât să mai aloce această sumă în vederea continuării lucrărilor de 

reparaţii.  

 

 

 

                INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
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RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2007 
 

Ordinul M.F.P. nr. 1661 bis / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi 

sponsorizărilor de către instituţiile publice reglementează modalitatea de înregistrare şi 

utilizare a sumelor primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor.  

Conform acestui act normativ, instituţiile publice care beneficiază de donaţii şi 

sponsorizări vor introduce modificările corespunzătoare în bugetele de venituri şi 

cheltuieli.  

În baza prevederilor art.19 din Legea nr. 273 / 2996 privind finanţele publice locale, 

pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 

ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  

Sumele primite vor respecta destinaţia stabilită de transmiţători şi vor fi înregistrate 

în capitolele de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.  

 
 
 
  Director economic,  
 
  Ec. Cezara Dănilă  
 
 
 

 
 
 
 
 
                          
   



  
                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
   
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării unei 

construcţii cu destinaţia locuinţă pe str. Republicii, nr.35 B  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 14741 din 20.06.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 14742 din 20.06.2007;  
 În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 / 
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47 din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei constucţii 
cu destinaţia de locuinţă ( P + M ) pe terenul în suprafaţă de 284 m.p. situat în mun. 
Fălticeni, str. Republicii, nr. 35 B – proprietatea d-lui Stan Marius prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.2: Direcţia tehnică 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,                
                  Mihaela Busuioc  
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