
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI   
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 24.450 lei Spitalului Municipal Fălticeni, în vederea 

finanţării unor cheltuieli de capital 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                    nr. 16416 
din 19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 16417 / 19.09.2007;  
- adresa nr. 5727 / 31.08.2007 a Spitalului Municipal Fălticeni;  

 În temeiul prevederilor art.190, alin.1, lit.”c”, alin.3 din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit. „a”,. pct.3, art.45, alin.2, lit.”a”, 
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 alocarea de la bugetul local a sumei de 24.450 lei Spitalului Municipal 
Fălticeni, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital, după cum urmează: izolaţie pavilion 
administrativ, centală termică maternitate, accesorii centrală ( pompă vas expansiune, boiler), proiectare 
centrală termică policlinică şi bucătărie maternitate.  
 Art.2: Suma prevăzută la art.1 se suportă de la alineatul 51.02.12 „Tranferuri  pentru 
finanţarea investiţiilor în spitale”.  
      Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice 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 

 
 



                  R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
 Direcţia Administraţie Publică Locală  
         
        Nr. 16409 din 19.09.2007 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea „Zilei Internaţionale 

a Profesorului” 

 

 

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Profesorilor „Casa Corpului Didactic „George 

Tofan” Suceava organizează Balul Profesorului Sucevean, ocazie cu care dascălii suceveni care au 

obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2006 / 2007 vor fi premiaţi cu sumele alocate de la bugetul 

local. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava propune premierea profesorilor ce urmează a fi 

recompensaţi cu acest prilej, propunere ce va fi avizată de către primarul localităţii unde îşi desfăşoară 

activitatea cadrul didactic respectiv.  

Suma necesară pentru organizarea acestui eveniment este de 5.000 lei, sumă propusă spre 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 

 

 

      Direcţia Administraţie Publică Locală,  
 
    Director executiv 

      Ing. Corneliu Monoranu  
 
 
 
 
 

 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      Proiect 
                        FĂLTICENI        
   
   
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării unor construcţii cu 

destinaţia de locuinţe pe str. Ion Creangă, f.n.  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                    nr. 16406 / 
19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 16407 / 19.09.2007;  
 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 a cinci construcţii cu destinaţia 
de locuinţă (S + P + M) pe terenul în suprafaţă de                285 m.p. situat în mun. Fălticeni, str. Ion  
Creangă, f.n. – proprietatea S.C. Casa Construct S.R.L. Fălticeni 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 

 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului 

municipiului Fălticeni pentru anul 2008 
 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 16412 / 19.09.2007; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane  din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 

înregistrat la nr. 16413 / 19.09.2007;  
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3 şi art. 23 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată,  prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 7660 / 2006 de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funciilor publice;  
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. „a”, alin.3, lit.”b”, art.45, alin.1, art. 47 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni pentru anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului resurse umane din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 

 
 

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

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
             Mihaela Busuioc 



                      ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    Proiect 
                   F Ă L T I C E N I  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5000 lei 

 pentru organizarea „Zilei Internaţionale a Profesorului” 
 

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

- expunerea de motive a dlui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 16408/19.09.2007; 
- raportul de specialitate al Direcţiei  Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 

16409/19.09.2007; 
- adresa nr. 1049 din 17.08.2007 a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava; 

      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „b”, art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 47 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea „Zilei Internaţionale a 
Profesorului”, în vederea premierii a zece cadre didactice din municipiul Fălticeni, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de cheltuieli 67.02.50 
– Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei. 
      Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
               A V I Z A T,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
             Mihaela Busuioc 



                        ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                              Nr. 16408/19.09.2007  
                         PRIMAR  
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea „ Zilei 

Internaţionale a Profesorului” 
 
 
 
 
 
 

 Casa corpului Didactic „ George Tofan” Suceava a notificat autorităţii executive locale intenţia 
de a organiza, în ziua de 5 octombrie a.c, Balul Profesorului Sucevean. 
 Evenimentul generat de Ziua Internaţională a Profesorului va avea loc la Suceava, în cadrul 
festivităţilor fiind  premiaţi pentru rezultate deosebite în anul şcolar 2006 – 2007 profesori din 
municipiile şi oraşele judeţului Suceava. 
 Propunerile de premiere au fost făcute de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, municipiul 
Fălticeni fiind reprezentat de zece cadre didactice. 
 În temeiul celor expuse propun autorităţii deliberative alocarea sumei de 5000 lei pentru 
organizarea Zilei Internaţionale a Profesorului şi premierea celor 10 cadre didactice din municipiul 
Fălticeni. 
 
 
 
 
 
 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
 
 
 
 

 



 
                      ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    Proiect 
                   F Ă L T I C E N I  
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5000 lei 

 pentru organizarea „ Târgului Mărului” 
 
 

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

- expunerea de motive a dlui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 21771/25.09.2007; 
- raportul de specialitate al Direcţiei  Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 

21772/24.09.2007; 
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „b”, art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 47 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

      Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea „Târgului Mărului”. 
      Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de cheltuieli 67.02.50 
– Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei. 
      Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
 
 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
               A V I Z A T,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
             Mihaela Busuioc 

    
 
 



                      ROMÂNIA                                                            Nr.16405/19.09.2007 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
 
 
                                                    RAPORT DE SPECIALITATE 
                             la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
                                             de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 
 
 
 
                În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice privind modul de încasare şi utilizare a 
fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, bugetele 
locale de venituri şi cheltuieli se majorează cu sumele primite, respectând destinaţia stabilită de  
transmiţător. 
                Casa de cultură a obţinut din sponsorizări suma de 3.300 lei pentru organizarea festivalului 
„Prockcultura” conform contractelor de sponsorizare, sumă care a fost virată în Trezorerie în contul de 
venituri din donaţii şi sponsorizări. De asemenea, a obţinut o sponsorizare de 500 lei Grupul Şcolar 
„Mihai Băcescu”, destinată cabinetului de matematică. Şi această sumă a fost virată în Trezorerie. 
                Grupul Şcolar „Mihai Băcescu” solicită virarea unei sume de 2.250 lei de la alineatul „ Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii” la alineatul „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale” în 
vederea achiziţionării unei centrale telefonice.                Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, virările de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un 
program la altul se aprobă de către autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare. 
               Conform execuţiei bugetare la sfârşitul lunii august, încasările obţinute de la notariate din 
impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare sunt mai mari decât prevederile iniţiale. 
Aceasta permite majorarea bugetului cu suma de 20.000 lei la partea de venituri şi la partea de cheltuieli. 
              În conformitate cu prevederile legale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative 
pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali 
de credite. 
               
          
                                           DIRECTOR EXECUTIV, 
 
                                                 Ec. Cezara Dănilă 
 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr.16404 /19.09.2007  
 
                                        
 
 
                                                 EXPUNERE DE MOTIVE  
                           la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
                                         venituri şi cheltuieli pe anul 2007 
 
 
 
 
            Casa de cultură a organizat împreună cu un grup de tineri un festival de muzică rock. Pentru 
acest festival, tinerii au obţinut mai multe sponsorizări de la societăţi comerciale din Municipiul 
Fălticeni. Suma de 3.300 lei a fost virată în contul nostru de la Trezorerie. Conform reglementărilor 
legale, cu suma obţinută din sponsorizări se majorează bugetul instituţiei căreia    i-a fost destinată iar 
cheltuielile trebuie să respecte obiectivul stabilit de sponsori. 
            De asemenea, Grupul Şcolar „Mihai Băcescu” a obţinut o sponsorizare de 500 lei de la S.C. 
Goscom S.A. în vederea amenajării cabinetului de matematică. Această unitate de învăţământ solicită şi 
o modificare a programului de investiţii prin diminuarea prevederilor bugetare la indicatorul „Obiecte de 
inventar” şi alocarea sumei de 2.250 lei la indicatorul bugetar „Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale” pentru înlocuirea centralei telefonice uzate atât fizic cât şi moral. 
             Pentru dotarea sălii de festivităţi- clădire B, din administrarea Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, 
a cărei reabilitare a fost realizată cu sprijinul Comunităţii Montană VALLE ROVETO din Italia este 
necesară suma de 20.000 lei în vederea achiziţionării mobilierului. Este posibilă majorarea prevederilor 
bugetare cu această sumă la indicatorul „Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare” 
unde, conform execuţiei bugetare, încasările depăşesc bugetul iniţial. 
             Propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2007. 
 
 
 
                                        
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 



                     R O M Â N I A                                                                                           Proiect 
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
                                                                   
                                                                    HOTĂRÂRE 
                        privind rectificarea bugetului 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.16404din 
19.09.2007; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 
înregistrat la nr. 16405 din 19.09.2007; 
        - adresele nr. 3883 / 04.09.2007, 3971 / 12.09.2007 şi 3982 / 17.09.2007 ale Grupului Şcolar 
„Mihai Băcescu” din Fălticeni; 
        - adresa nr.204/ 14.09.2007 a Casei de cultură din Fălticeni; 

 
        În conformitate cu prevederile 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) şi ale art. 46 alin. (3) 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/diminuează 

prevederile iniţiale 
VENITURI-TOTAL  + 23.800
Capitol:Impozit pe venit 03.02 + 20.000
     Subcapitol: Impozit pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare 

03.02.18 + 20.000

Capitol: Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 + 3.800
     Subcapitol: Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 + 3.800
CHELTUIELI-TOTAL  + 23.800
Capitol: Învăţământ 65.02 + 500
    Paragraf: Învăţământ secundar inferior 65.02.04.01 + 500
Din total capitol: 
   TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
                      Alineat: Alte obiecte de inventar 
                      Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 
   TITLUL X  Active nefinanciare, din care: 
                     Alineat: Mobilier, aparatură birotică  şi alte    
                                   active corporale               

 
20 
20.05.30 
20.30.30 
71 
71.01.03 
 

- 1.750
- 2.250

+ 500
+ 2.250
+ 2.250



Capitol: Cultură, recreere şi religie 67.02 + 23.300
   Paragraf:  Muzee 
   Paragraf: Case de cultură 

67.02.03.03 
67.02.03.06 

+ 20.000
+ 3.300

Din total capitol: 
    TITLUL VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice, din care: 
         Alineat: Transferuri către instituţii publice 

 
51 
 
51.01.01 

+ 23.300

+ 23.300
 
     Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Grupului Şcolar „Mihai Băcescu”  cu suma de 
500 lei, paragraf 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior”, alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri 
şi servicii”, conform sponsorizării primite,  
     Art. 3: Se aprobă modificarea programului de investiţii a Grupului Şcolar „Mihai Băcescu”prin 
introducerea obiectivului „Centrală telefonică” conform anexei nr. 1 şi virările de credite bugetare în 
sumă de 2.250 lei de la alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”, la alineat 71.01.03 „Mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale”, în cadrul paragrafului 65.02.04.01 „Învăţământ secundar 
inferior”                                                                                                                                                      
     Art. 4: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii pe anul 2007, după cum urmează: 
                                                                                                                                                           -lei-                   

Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma cu care se 
majorează/diminuează 

prevederile iniţiale 
VENITURI-TOTAL  + 23.300
Capitol: Subvenţii de la alte administraţii 43.10 + 23.300
     Subcapitol: Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 + 23.300
CHELTUIELI-TOTAL   + 23.300
Capitol:  Cultură, recreere şi religie 67.10 + 23.300
    Paragraf: Muzee, din care: 
       TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
           Alineat: Alte obiecte de inventar 

67.10.03.03 
20 
20.05.30 

+ 20.000
+ 20.000
+ 20.000

    Paragraf: Case de cultură, din care: 
       TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
           Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  
        

67.10.03.06 
20 
20.30.30 
 

+ 3.300
+ 3.300
+ 3.300

              
     Art. 5: Se aprobă majorarea bugetului Casei de cultură pe anul 2007 cu suma de 3.300 lei, alineat 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, conform sponsorizărilor primite. 
     Art. 6: Se aprobă majorarea bugetului Muzeului „Ion Irimescu” pe anul 2007 cu suma de 20.000 lei, 
alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”. 
     Art. 7: Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 8: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                                           INIŢIATOR 
                                                              PRIMAR, 
                                                        Ing. Vasile Tofan 
                                                                                                                       AVIZAT 
                                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                   Mihaela Busuioc 
                                                                                                                          



   R O M A N I A 
  JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV 
Nr 16411 / 19.09.2007 

 
 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotarare privind vanzarea unor locuinte catre titularii 

contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile  Legii 85/ 1992, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
 
 
 

 Urmare a cererilor inregistrate sub nr. 15908/06.09.2007 si 16287 / 17.09.2007, adresate de catre 
dl Lupu Dumitru respectiv dl. Emanoilescu Dumitru, prin care se solicita cumpararea imobilelelor 
detinute in calitate de chiriasi, constatandu-se ca sunt la zi cu plata chiriei si a utilitatilor consider 
oportuna vanzarea acestor imobile catre chiriasi conform L 85/ 1992. 
 Avand in vedere situatia financiara precara a dlui Lupu Dumitru, pensionat pe caz de boala, 
consideram indreptatita cererea acestuia de cumparare a imobilului in 24 de rate lunare. 
 

 
 
 
 
 

Compartiment spatiu locativ, 
Insp. pr Marius Cires 

 
 
 



    R O M A N I A 
  JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
   PRIMAR 
Nr 16410 / 19.09.2007 

 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare privind vanzarea unor locuinte catre titularii 

contractelor de inchiriere in conformitate cu prevederile  
Legii 85/ 1992, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
  
 
 
 
 Analizand cererile de cumparare a locuintei, formulate de catre titularii contractelor de inchiriere, 
respectiv Lupu Dumitru si dl. Emanoilescu Dumitru, propun vanzarea in conditiile Legii  85/1992 cu 
modificarile si completarile ulterioare, a imobilelor cu destinatia locuinta, construite din fondul de stat. 
 De asemenea avand in vedere situatia financiara a dlui Lupu Dumitru propun vanzarea 
imobilului in rate lunare pe o perioada de 2 ani. 
 Vanzarea de locuinte este permisa numai titularilor contractelor de inchiriere incheiate in baza 
actelor normative sus mentionate. 
 
 
 
 
 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 unor   locuinţe către titularii contractelor de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, cu  modificarile si completarile ulterioare 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.16410/19.09.2007 ; 
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.16411 / 

19.09.2007 ; 
- cererea d-lui Lupu Dumitru inregistrata sub nr. 15908/06.09.2007 
- cererea d-lui Emanoilescu Dumitru inregistrata sub nr. 16287/17.09.2007 ; 
În baza prevederilor art. 1 din Legea 85 / 1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 

destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,  cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

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 locuinţor  către titularii contractelor de închiriere, în conformitate 
cu prevederile Legii 85 / 1992 , după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Lupu Gheorghe Nicolae Balcescu bl. 2D, sc. A, ap. 4 
2. Emanoilescu Dumitru Ana Ipatescu, bl. 35, sc. B, ap. 14 

 
Art. 2 -   Se aproba vanzarea in 24 rate lunare a apartamentului detinut de dl. Lupu Dumitru 
Art.3 - 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,                   
             Mihaela Busuioc 

 



            ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
         FĂLTICENI 
 
 
         H O T A R Â R E 

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai  
persoanelor cu handicap pe anul 2007  

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 16414 din 
19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Biroului de Asistenţă Socială înregistrat la nr. 16415 din 
19.09.2007; 

În temeiul art. 6, al. 2, din Normele metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 45, al.1, art. 47 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 pentru anul 2007 un număr de 175 de asistenţi personali pentru persoanele cu 
handicap din municipiul Fălticeni, jud. Suceava;  
 Art. 2. – Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în conformitate cu 
prevederile Legii 53/2003; 
 Art. 3 .-   Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Biroului de Asistenţă 
Socială şi Serviciului Resurse Umane - Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
               A V I Z A T,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
             Mihaela Busuioc 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
BIROUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 16415 din 19.09.2007 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pe anul 2007 
 
 

 
 Confom HG. 427/2001 privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 
personal ai persoanei cu handicap, la aprobarea numărului de asistenţi personali pentru aceste persoane, 
obiectivul principal este protejarea acestora care din diferite motive de natură fizică, psihică sau socială 
nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţa pentru 
integrarea socială. 
 Aprobarea numărului de asistenţi personali se face pe baza programului individual de recuperare 
şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală pentru adulţii cu 
handicap şi, respectiv, de comisiile de expertiză medicală a copilului cu handicap. 
 Faţă de aceste situaţii însă numărul de asistenţi personali ai persoanei cu handicap poate fi 
stabilit şi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Propunem astfel aprobarea unui numar de 175 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2007, deoarece faţă de anul 2006 a crescut numărul persoanelor care au nevoie  de însoţitori, 
situaţie stabilită de Comisiile de Expertiză Medicală pentru adulţii cu handicap respectiv pentru minorii 
cu handicap, cu consultarea specialiştilor din cadrul Primăriei. 
 Considerăm că numărul de asistenţi personali propuşi spre aprobare este acceptabil şi reflectă 
realitatea. 
 
 
 
 

BIROUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
Şef birou Elena Rotaru 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
PRIMAR 
 

      Nr.16414 din 19.09.2007 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap 

 
 

 Programul de guvernare pe perioada 2004-2009 prevede măsuri deosebite pentru protecţia 
persoanelor-copii şi adulţi-cu handicap grav. 
 Până în luna mai 2001 fondurile necesare pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav se plăteau de la inspectoratete teritoriale judeţene . 
 Prin Hotărârea Guvernului numărului 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal ai persoanei cu handicap, 
sumele necesare se vor plăti din bugetele locale. 
 Conform art. 6 alin 2 din prezentele norme, anual, la propunerea primarului, Consiliul Local 
trebuie să aprobe numărul asistenţilor personali, cu încadrarea în sumele prevăzute la  bugetul local. 
 În anul 2006 la nivelul municipiului Fălticeni au fost în plată 132 de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap. 

Pentru anul 2007 propun spre aprobare un număr de 175 de asistenţi personali ai persoanei cu 
handicap, deoarece a crescut numărul persoanelor care au nevoie  de însoţitori, situaţie stabilită de 
Comisiile de Expertiză Medicală pentru adulţii cu handicap respectiv pentru minorii cu handicap. 

 
 

 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
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