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

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Vasile Tomescu, ca urmare a decesului acestuia 
 
 
 

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

-  referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, înregistrat 
la nr. 10108 /16.05.2008; 

- certificatul de deces  seria D.S. nr. 049374; 
       În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. i şi alin. 3 precum şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
            Articol unic: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului  Vasile Tomescu, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la 
alegerile din 6 iunie 2004, ca urmare a decesului acestuia, şi se declară vacant locul 
de consilier local.  
             
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mariana Maxim, 

membru al Partidului Conservator 
 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 9687/29.04.2008;  
              - adresa nr. 4/14.04.2008 a Partidului Conservator - Filiala Teritorială Suceava; 
  În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 
privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  art. 45, alin.1 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
            Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei Mariana Maxim în 
cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscrisă pe lista electorală a Partidului 
Umanist Român(actual Partidul Conservator) la alegerile din 6 iunie 2004; 
            Art.2: D-na consilier local Mariana Maxim îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism; 
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare;  
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
                          privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.9693 
din 29.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 96944 din 
29.04.2008; 

        În conformitate cu prevederile art.1 alin.(5), art.2 alin.(1), art.5 alin.(12), art.7 alin.(1), 
art.8 alin.(1) şi alin.(3) şi ale art.9 alin.(1) din H.G. nr.266/2008 privind cheltuielile necesare 
pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2008; 
        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.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;          
                    

                     HOTĂRĂŞTE 
            Art. 1 : Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, 
după cum urmează:                                                                                                        - lei - 

        Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma cu care se 
majorează/diminuea

ză prevederile 
iniţiale 

VENITURI-TOTAL  + 170.000
Capitol: Impozit pe venit 03.02 + 50.000
     Subcapitol: Impozit pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 

03.02.18 + 50.000

Capitol: Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 + 120.000
     Subcapitol: Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 + 120.000
CHELTUIELI-TOTAL  + 170.000
Capitol: Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 + 170.000
    Paragraf: Autorităţi executive       51.02.01.03 + 170.000
Din total capitol: 
   TITLUL II  Bunuri şi servicii, din care: 
       Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii    

 
20 
20.30.30 

+ 170.000
+ 170.000

Art. 2: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan       
                                                                                AVIZAT,  

                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                              Mihaela Busuioc 



 
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr. 6453/01.04.2008  
                       PRIMAR 
                                        
 
 
                                             EXPUNERE DE MOTIVE  
               la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 
                                                 şi cheltuieli pe anul 2008 
 
 

Pentru asigurarea pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor locale 
din acest an este necesară o sumă destul de importantă, care nu a putut fi 
prevăzută în bugetul iniţial deoarece actul normativ care reglementează 
cheltuielile ce vor fi suportate din bugetul local a fost publicat în luna martie. 

Conform H.G. nr.266 / 2008, din bugetul local se suportă plata 
indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol pentru toţi membrii Biroului 
electoral de circumscripţie şi ai birourilor secţiilor de votare, achiziţionarea 
hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot, confecţionarea ştampilelor cu 
menţiunea „Votat”şi a celorlalte modele de ştampile necesare în vederea 
desfăşurării procesului electoral, achiziţionarea timbrelor autocolante ce se aplică 
pe cărţile de identitate ale cetăţenilor, asigurarea altor materiale necesare cum ar 
fi: hârtie de scris, pixuri, lanterne, tuşiere şi tuş pentru ştampile, dosare, saci 
pentru transportul buletinelor de vot etc. 

De asemenea, pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, 
consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele efectuate de autorităţile 
administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 
50% faţă de normativele în vigoare, în perioada martie-iunie 2008. 

Estimăm că pentru acoperirea acestor cheltuieli este necesară suma de 
170.000 lei şi propun Consiliului Local aprobarea rectificării cu această sumă a 
prevederilor bugetare pe trimestrul II. 

 
 
 

                                                           PRIMAR, 
                                                      Ing. Vasile Tofan 
                  
 
 
 
 



 
                       ROMÂNIA                                                 Nr. 9694 / 29.04.2008 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
                                             RAPORT DE SPECIALITATE 
                  la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 
                                                 şi cheltuieli pe anul 2008 
               

     
Prin H.G. nr. 266 / 2008 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2008 se prevăd categoriile de cheltuieli care se suportă din 
bugetele locale pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de 
circumscripţie, a birourilor secţiilor de votare, precum şi pentru desfăşurarea 
procesului electoral. 

Cheltuielile pentru achiziţionarea  hârtiei necesare pentru tipărirea 
buletinelor de vot, pentru confecţionarea ştampilelor şi a timbrelor autocolante, 
cheltuielile pentru transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a 
tipizatelor prevăzute de lege, vor fi recuperate de instituţiile prefectului din 
bugetele locale. 

Achiziţionarea celorlalte materiale , necesare pentru funcţionarea 
birourilor electorale şi desfăşurarea procesului electoral se va face direct de către 
autorităţile locale. 

De asemenea, indemnizaţiile membrilor birourilor electorale (50 
lei/zi) şi sumele pentru asigurarea băuturilor răcoritoare, a cafelelor şi a gustărilor 
(7 lei/zi) se suportă din bugetele locale. 

Asigurarea acestor cheltuieli se ridică aproximativ la suma de 170.000 
lei. 

  În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale şi ale  Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , pe parcursul 
exerciţiului bugetar, Consiliul Local poate aproba rectificarea bugetului, ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite. 
 
       
 
                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                           Ec. Cezara Dănilă 
 
 
 



 
                      R O M Â N I A                                                                       Proiect                                        
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                              
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
                                                      
                                                                       
                                                                    HOTĂRÂRE 
                          privind alocarea sumei de 50.000 lei Spitalului Municipal Fălticeni 
                                          pentru finanţarea 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.10047 din 14.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 10048 din 14.05.2008; 
- adresa nr. 3059 din 05.05.2008 a Spitalului Municipal Fălticeni; 

        În conformitate cu prevederile art.190, alin.(1), lit.c) şi alin.(c) din Legea nr.95 / 2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În baza prevederilor art.20, alin.(1), lit. i) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
        În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. a), pct. 4, art.44, alin.(1), art. 45, alin.(2), lit. 
a) şi ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;          
                   
                     HOTĂRĂŞTE 
    
         Art. 1 : Se aprobă alocarea sumei de  50.000 lei Spitalului Municipal Fălticeni pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital după cum urmează: 

- achiziţie analizor biochimie                                              -    35.000 lei; 
- reparaţie faţadă pavilion central                                        -    10.000 lei; 
- reparaţie faţadă Secţia Pediatrie                                        -      5.000 lei. 

     Art. 2: 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   
 
 
 
 
 
 



 
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                       Nr. 10047/14.05.2008  
                       PRIMAR 
                                        
 
 
                                             EXPUNERE DE MOTIVE  
               la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei 
     Spitalului Municipal Fălticeni pentru finanţarea unor cheltuieli de capital 
 

 
 
 
Până la recepţionarea lucrărilor şi darea în folosinţă a noului spital, 

clădirile în care funcţionează în prezent secţiile Spitalului Municipal din Fălticeni 
trebuie întreţinute şi reparate. De asemenea, este necesară dotarea cu aparatură 
medicală de strictă necesitate. 

Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede 
posibilitatea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor cu reparaţiile capitale, 
consolidările, modernizările etc., precum şi dotarea cu echipamente medicale a 
spitalelor publice de interes local. 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale şi a 
Legii finanţelor publice locale, consiliile locale asigură cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, serviciile sociale, 
sănătatea etc. şi pot stabili opţiunile şi priorităţile în aprobarea cheltuielilor. 

Având în vedere posibilităţile financiare limitate ale Spitalului 
Municipal, propun Consiliului Local alocarea sumei de 50.000 lei conform 
Proiectului de hotărâre. 

 
 
 
 
 

                                                           PRIMAR, 
                                                      Ing. Vasile Tofan 
                  
 
 
 
 
 



 
                       ROMÂNIA                                                  Nr. 10048 / 14.05.2008 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
                 DIRECŢIA TEHNICĂ 
 
 
 
                                        RAPORT DE SPECIALITATE 
                   la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei  
          Spitalului Municipal Fălticeni pentru finanţarea unor cheltuieli de capital 
 
 
 

Clădirile în care funcţionează Secţia de Pediatrie şi Pavilionul Central 
al Spitalului Municipal Fălticeni sunt degradate şi necesită urgent lucrări de 
reparaţii. 

De asemenea, este necesară achiziţionarea unui analizor pentru 
laboratorul de biochimie. 

Estimativ, suma la care se ridică aceste cheltuieli este 50.000 lei, sumă 
pe care Spitalul Municipal nu o poate asigura din veniturile proprii. 

În conformitate cu prevederile Legii privind reforma în domeniul 
sănătăţii, spitalele publice de interes local primesc, în completare, sume de la 
bugetele locale.  

Bugetele locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de 
administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii 
capitale, consolidări, dotări cu echipamente etc. 

Suma de 50.000 este prevăzută în Bugetul aprobat pe anul 2008 iar 
Consiliul Local are în competenţă stabilirea opţiunilor şi priorităţilor în aprobarea 
efectuării cheltuielilor publice locale. 
 
 
 
 
 
                                                  DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                     Ing. Octavian Perju 
 
 
 
 
 
 



 
                      R O M Â N I A                                                                          Proiect                                      
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                              
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
                                     
                                                                                 
                                                                    HOTĂRÂRE 
                          privind aprobarea creditului de angajament în vederea realizării 
      obiectivului multianual de investiţii „Achiziţionare licenţe Small business Office 2007” 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.9700 
din 29.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală – 
Compartimentul Tenologia Informaţiei, înregistrat la nr. 9701 din 29.04.2008; 

        În conformitate cu prevederile art.72 alin.(1) şi ale art. 139  din Legea nr.8 / 1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În baza prevederilor art. 4, alin. (5) şi (6), art.19, alin. (1), lit. „a”, art. 20, lit. „i” şi ale 
art.44, alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale;    
         În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a” şi „d” , art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” 
şi ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;          
                    
                       HOTĂRĂŞTE 
    
         Art. 1 : Se aprobă obiectivul multianual de investiţii „Achiziţionare licenţe Small 
Business Office 2007”, conform Anexei nr. 1. 
         Art. 2 : Se aprobă creditul de angajament în vederea realizării obiectivului de investiţii 
prevăzut la art. 1, conform Anexei nr. 2. 
         Art. 3 :  Se autorizează ordonatorul principal de credite să încheie angajament legal până 
la nivelul maxim al creditului de angajament prevăzut la art. 2. 
         Art. 4 : Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         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,
     Mihaela Busuioc   
 
 
 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
              Nr. 9700  din 29.04.2008   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament 

în vederea realizăriiobiectivului multianual de investiţii 
„Achiziţionare licenţe Small business Office 2007” 

 
 Informatizarea activităţilor administraţiei publice locale falticenene este o 

prioritate şi o necesitate în acelaşi timp, intrucât duce la îmbunătăţirea relaţiei cu 
cetăţeanul prin fluidizarea circuitului documentelor şi al informaţiilor în general şi prin 
clasificarea coerentă şi eficientă a documentelor. De asemenea creşte capacitatea şi 
viteza de răspuns la solicitările cetăţenilor. 

Lucrul cu documente ocupă o mare parte a sistemului informaţional al 
administraţiei publice locale, de aceea fiind necesară folosirea unui pachet de aplicaţii 
informatice corespunzător. Dintre aplicaţiile de acest gen, cea mai fiabilă şi potrivită 
necesităţilor noastre este suita Microsoft Small Business Office din care ultima 
versiune apărută este Small Business Office 2007. 

Producătorul a avansat un tip de licenţiere foarte eficient pentru administraţia 
publică numit achizţie de licenţe cu plata în rate (regim Open Value Subscription). 
Dintre beneficiile acestui produs enumăr:  

- plata eşalonată pe mai mulţi ani dă posibilitatea folosirii banilor publici 
treptat, fără a mări excesiv sumele alocate licenţierii; 

- pentru computerele achiziţionate ulterior, instituţia deţine în mod legal şi 
automat licenţele pentru Small Business Office 2007; 

- pe parcursul derulării contractului de achiziţie cu plata în rate, instituţia va 
avea în mod legal licenţă pentru versiunile nou apărute ale produsului Microsoft Small 
Business Office. 

Ca urmare, propun Consiliului Local al Municipiului Fălticeni aprobarea 
creditului de angajament pe anii 2008,2009,2010 privind achiziţionarea licenţelor 
pentru produsul Small Business Office 2007 (downgrade 2003). 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local are atribuţii în ce priveşte 
aprobarea creditelor de angajament.  
 

   INIŢIATOR,  
  Primar, 

 Ing. Vasile Tofan  



 
 PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
  DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Nr. 9701 din 29.04.2008; 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

 
În cadrul instituţiei noastre se află 69 de utilizatori care, avănd în vedere orientarea 

preponderentă a activităţii spre relaţia cu cetăţeanul, crează, utilizează şi comunică 
documente. Pentru fluidizarea acestor subsisteme, este necesară folosirea de aplicaţii 
dedicate lucrului cu documente. 

Pe plan internaţional, există două variante: produsul Microsoft Office şi clonele 
acestuia open-source. Este de la sine înţeles că o clonă are performanţe mult mai slabe 
originalului. Am testat efectiv variantele şi am ajuns la concluzia ca singura soluţie software 
pentru nevoile instituţiei este suita Microsoft Office Small Business 2007 care asigură multiple 
facilităţi utilizatorului final. Acest produs este marcă înregistrată a firmei Microsoft. 

Pentru utilizarea legală a pachetului sus-menţionat este necesară achiziţionarea 
licenţei (dreptului de utilizare) asupra produsului Microsoft Office Small Business 2007. Acest 
produs software nu se vinde ca produs, ci se vând doar drepturile de utilizare asupra lui. 

Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra 
altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat de legislaţia naţională şi 
internaţională. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin 
moral şi patrimonial. 

În plan naţional legea care reglementează dreptul de autor asupra programelor de 
calculator şi nu numai este Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Conform art. 72, alin. 1 din Legea nr. 8/1996, „Prin prezenta lege, protecţia 
programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicaţie 
şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în codsursă sau cod-obiect, 
materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele.” 

Art. 1387 din Legea nr. 8/1996 specifică faptul că încălcarea drepturilor recunoscute şi 
protejate prin legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală, după caz. 

Firma Microsoft oferă mai multe variante de licenţiere, fiecare cu avantajele şi 
dezavantajele ei: Open Volume License, OEM, Full Package Product, Open Value 
Subscription etc. Dintre acestea, cea mai potrivită variantă este achiziţionarea cu plata în rate 
în regim OVS (Open Value Subscription). 

Dintre avantaje menţionăm: 
• Utilizare imediată 
Produsele incluse în contract pot fi utilizate imediat, plătind o sumă mai mică decât 

valoarea totală a produselor dacă ar fi achiziționate. 
 • Financiar 
Subscripția de software reprezintă o investiție pe termen de 3 ani. Plătind eșalonat, 

clientul poate reinvesti în cei 3 ani banii pe care altfel i-ar aloca licențierii. 
  



• Planificare bugetară simplă 
Rata anuală se calculează după o formulă simplă. Dreptul la upgrade implicit elimină 

necesitatea planificărilor suplimentare. 
 • Avantaje pentru PC-uri noi incluse în contract 
Dacă rețeaua se extinde, produsele software incluse în contract pot fi folosite imediat 

pe noile PC-uri, în mod legal. Rata se ajustează numai la aniversarea următoare a 
contractului, plătită în avans pentru următorul an. 

 • Administrare simplificată a licențelor 
Derivă din faptul că PC-urile din contract pot rula oricare din versiunile produselor 

achiziţionate. Gestiunea licențelor este deseori dificilă; cei mai mulți din clienți alocă resurse 
importante sau apelează la partenerii noștri pentru această sarcină. 

 • Infrastructură IT flexibilă și standardizată 
Instalând aceleași versiuni în întreaga rețea sunt evitate problemele de compatibilitate, 

ceea ce poate reduce semnificativ TCO (Total Cost of Ownership). În plus, sistemul informatic 
va fi permanent în pas cu cele mai noi tehnologii. 

 • Software Assurance inclus 
Ratele anuale includ Software Assurance: upgrade-ul inclus la următoarele versiuni 

apărute pe parcursul contractului, plus toate celelalte beneficii de care puteți profita ca client 
Software Assurance. 

 • Gestiunea licențelor rapidă și eficientă prin MVLS 
Accesând site-ul Microsoft Volume Licensing Services, pe baza unui .NET Passport 

personal și a numărului de contract, IT managerul unei organizații poate consulta detaliile 
contractului: 

 • Licențele incluse, cantități comandate, următoarea aniversare 
 • Se poate acorda acces unui delegat la detaliile contractului 
 • Se pot accesa Product Key-urile asociate licențelelor din contract 
 • Se pot descărca kit-urile de instalare ale produselor 
 • Se pot activa beneficiile Software Assurance asociate contractului OVS (în funcție 

de produsele achiziționate) 
Suma necesară pentru această achiziţie se repartizează pe ani bugetari astfel: 
Anul 2008  9520 EUR 
Anul 2009  9520 EUR 
Anul 2010  26180 EUR 
Total  45220 EUR 
 
Pentru a încheia contractul de achiziţie cu plata în rate, conform art. 4, alin. 6 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, este necesar crearea unui credit de 
angajament corespunzător care reprezintă alocarea fondurilor pentru mai multe exerciţii 
bugetare. 

Având în vedere necesitatea respectării legislaţiei în vigoare privind drepturile de 
autor, conform prevederilor Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, propunem spre 
aprobare creditul de angajament în sumă de 45220 EUR pe anii 2008, 2009 şi 2010. 
 
    

 Comp. Tehnologia Informaţiei şi E-Comunicare, 
 Iulian-Marius Teodosiu 

  Brînduşa Săvescu 
     

 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                        Proiect 
                        FĂLTICENI  
   

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat 

prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 9689/29.04.2008; 

- raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a 
terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 9690/29.04.2008;  

- cererea d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 9058/16.04.2008; 
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza 
prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum 
urmează:  

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia 
Gării, f.n. 

100 x - - - - 

 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren în suprafaţă de 100 m.p. este 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei 
de identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 
 INIŢIATOR 
                                                             PRIMAR,  
                                                     Ing. Vasile Tofan  
     A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,
     Mihaela Busuioc   
 



       
                   
                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
               Nr. 9689/29.04.2008  
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii    

nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005   

 
 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 15 / 2003, atribuirea terenurilor aflate în 

proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă gratuită pe 

durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi 

libere de sarcini. 

 Înventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de 

identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, se 

analizează şi se validează prin hotărâre a Consiliului Local.  

 Suprafaţa de 100 m.p. teren (curţi – construcţii) situată pe str. Magazia Gării, 

f.n., a fost identificată de către Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită 

a terenului este necesară includerea acestuia în Inventarul terenurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni.  

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, 

proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  

 

 

                                                                 INIŢIATOR 
                                                              PRIMAR,  
                                                        Ing. Vasile Tofan 

    
 

 



                     
                     R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
                Nr. 9690/29.04.2008 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii    

nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005 

 
 Urmare  cererii  d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 9058/16.04.2008, prin care 

solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, în vederea construirii 

unei locuinţe proprietate personală, Comisia de identificare şi de inventariere a 

terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

constituită în baza art. 1 din Legea nr. 15/2003,  a identificat terenurile din domeniul 

privat al municipiului Fălticeni care sunt disponibile şi libere de sarcini, procedând la 

delimitarea unei suprafeţe de 100 mp, situată pe str. Magazia Gării, f.n. 

 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele Metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei de 100 

mp, situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, f.n. în Inventarul terenurilor care 

aparţin domeniului privat al municipiului Fălticeni. 

 
Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor 

 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 
  ing. Octavian Perju 

ing. Cătălin Fodor 

 ing. Ancuţa Alexiu 

    ing. Ioan Gheorghiu 

            ref. sup. Constantin Cîrjă 

 
 
 



 
                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                        Proiect 
                        FĂLTICENI    
 

 
HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 100 m.p. teren,  
 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe  strada Magazia Gării, f.n., d-lui 

Biriş Ioan, în vederea construirii unei locuinţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
9691/29.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 9692/29.04.2008;  
- cererea d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 9058/16.04.2008; 

 În baza prevederilor art. 1, alin.2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii 
nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită, d-lui Biriş Ioan, suprafaţa de  100 m.p. teren, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării, f.n. (conform 
planului de situaţie anexat), în vederea construirii unei locuinţe. 
 Art.2: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen 
de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală.  
 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al 
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
 Art.5: 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,
             Mihaela Busuioc 



                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
 Aparatul de specialitate al primarui 
              Nr. 9692 / 29.04.2008       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 
100 m.p. teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situat în mun. 

Fălticeni, strada Magazia Gării, f.n., d-lui Biriş Ioan, 
 în vederea construirii unei locuinţe  

 
 Urmare cererii nr. 9058/66.04.2008, prin care numitul Biriş Ioan  solicită, în 

temeiul Legii nr. 15 / 2003, teren pentru construirea unei locuinţe, Direcţia tehnică din 

cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, în urma identificărilor din teren, propune spre 

aprobare atribuirea în folosinţă gratuită,pe durata existenţei locuinţei proprietate 

personală, a  suprafeţei de 100 m.p., situată în mun. Fălticeni, str. Magazia Gării, f.n., 

teren proprietate privată a municipiului Fălticeni. 

 Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 

un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute mai sus, prin hotărâre a consiliului 

local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.  

 După finalizarea construirii locuinţei, Consiliul local poate hotărî, la solicitarea 

proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, în condiţiile 

legii.  
 
                                           Direcţia tehnică,  
                                              Dir. ex. Octavian Perju    



         R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
              Nr. 9691 / 29.04.2008   
  

  EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 
100 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în mun. 

Fălticeni, strada Magazia Gării, f.n., d- lui Biriş Ioan, 
 în vederea construirii unei locuinţe  

 
 Legea nr.15 / 2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu 

vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren aflat în domeniul privat al unităţilor 

administrativ – teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.  

 Dl. Biriş Ioan îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru atribuirea unei 

suprafeţe de teren în folosinţă gratuită, nedeţinând în proprietate o locuinţă sau un 

teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în municipiul 

Fălticeni, cât şi în alte localităţi. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii 

nr. 15/2003 a identificat suprafaţa de 100 m.p. teren situat pe str. Magazia Gării, f.n., 

proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibil atribuirii în folosinţă gratuită, în 

condiţiile legii.  

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind  

atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 100 m.p. teren, proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, strada Magazia Gării, f.n., d-lui 

Biriş Ioan,în vederea construirii unei locuinţe.  

 
                                                                 INIŢIATOR 
                                                                   PRIMAR,  
                                                             Ing. Vasile Tofan 

   

  
 
 
 
 
 



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                              Proiect    
     
   
   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu 
- construire locuinţe tip duplex", str. Caporal Popescu, nr. 1, municipiul Fălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                   
nr. 12669/01.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12670/ 01.04.2008;  
 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea a două 
locuinţe tip duplex, pe terenul în suprafaţă de 1693 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. 
Caporal Popescu, nr. 1, – proprietatea domnului Pintilie Vasile, 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 
 
 

                                                                                      AVIZAT,  
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                       Mihaela Busuioc 
                      
 
 
 
     



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                              Proiect    
     
   
   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu 

- parcelare teren în vederea construirii de locuinţe", str. Cuza Vodă, nr. 9, 
municipiul Fălticeni  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                   
nr. 12671/01.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12672/ 01.04.2008;  
 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcelare teren în 
suprafaţă de 5243 mp, în vederea construirii de locuinte, situat în mun. Fălticeni, str. 
Cuza Vodă, nr. 9, – proprietatea doamnei Vasiliu Sandu Aglaia, 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 
 
 
 

                                                                                      AVIZAT,  
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                       Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
                   



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

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea imobilului - teren în suprafaţă de 600 mp, situat în 

municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n.,  proprietatea publică a Municipiului 
Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava 
 

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

- expunerea de motive a d-lui ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 
înregistrată la nr. 12665 /20.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 12667/20.05.2008; 

- cererea nr. 127/25.04.2008 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
       În baza 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 prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, 
alin. 3 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

      HOTĂRĂŞTE 
  Art.1: Se aprobă transmiterea unui imobil - teren  în suprafaţă de 600 mp, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n., conform anexei, proprietatea 
publică a Municipiului Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei 
construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Fălticeni; 
  Art.2: Predarea - preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază  de 
protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură - Centrul  Judeţean Suceava; 
  Art.3: Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni, dl. ing. Vasile Tofan, 
pentru a semna protocolul de  predare - primire a imobilului - teren încheiat cu 
reprezentantul legal al Centrului Judeţean A.P.I.A Suceava; 
  Art.4: Prevederile H.C.L. nr. 76/27.09.2002 şi H.C.L. nr. 46/31.05.2007 se 
abrogă; 
            Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
                                                                                      AVIZAT,  

                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                       Mihaela Busuioc 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                      P R I M A R        
        Nr. 12665 din 20.05.2008  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - teren în suprafaţă de 
600 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n.,  proprietatea 

publică a Municipiului Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi 
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public 

al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava 

 
 

 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 al 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  a 
solicitat în cursul anului 2007 identificarea unui teren corespunzător şi trecerea lui în 
administrarea A.P.I.A., adoptându-se în acest sens H.C.L. nr. 46/31.05.2007. 
 Prin adresa nr. 127/25.04.2008  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
solicitat transmiterea imobilului - teren în cauză, din domeniul public al municipiului 
Fălticeni şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Fălticeni în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
A.P.I.A - Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu 
destinaţia de sediu pentru Centrul Local Fălticeni. 
  Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi adoptare 
proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - teren în suprafaţă de 600 
mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n.,  proprietatea publică a 
Municipiului Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public al 
statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava. 
 

    INIŢIATOR,  
        Primar, 
 Ing. Vasile Tofan  



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                  Direcţia Tehnică 
         
        Nr. 12666 din 20.05.2008  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - teren în suprafaţă de 
600 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n.,  proprietatea 

publică a Municipiului Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi 
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public 

al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava 

 
 

 
 
 Prin adresa nr. 127/25.04.2008 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
solicitat aprobarea prin hotărâre de consiliu a trecerii imobilului - teren în suprafaţă de 
600 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f. n., ce face obiectul H.C.L. 
nr. 46/31.05.2007,  din domeniul public al municipiului Fălticeni şi din administrarea 
Consiliului Local al municipiului Fălticeni în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - A.P.I.A - Centrul Judeţean 
Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru 
Centrul Local Fălticeni. 
 Imobilul - teren în cauză, care a făcut obiectul H.C.L. nr. 46/31.05.2007 are 
următoare vecinătăţi: N: str. Ana Ipătescu, S: S.C. Festil S.R.L., E: proprietate privată 
Bendescu şi V: proprietate privată Agavriloaie. 
 Potrivit prevederilor art. 9, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ - teritoriale în domeniul public al statului se 
face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului local.  
 Terenul este lipsit de orice sarcini şi este destinat, prin documentaţiile de 
urbanism, pentru construirea de clădiri de uz şi interes public. 
 
 
                                                                            Direcţia tehnică, 
                                                                      Dir. ex. Octavian Perju 
  
 
 
                          
 
                          
           
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                              Proiect    
  

HOTĂRÂRE 
privind asocierea  Municipiului Fălticeni cu S.C. KIZ PROJECT S.R.L. Arad în 

vederea realizării  obiectivului " AMENAJAREA ACCESULUI LA S.C. PLUS 
S.R.L. FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA" 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                    
nr. 10266/21.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10267/ 21.05.2008;  
 În temeiul prevederilor art. 35, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”e”, alin. 7, lit. a, art.45, alin.2, lit.”f” şi 
art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă asocierea între Municipiul Fălticeni, prin primar şi S.C. KIZ 
PROJECT S.R.L. Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Diogene, bl. B1, sc.B ap. 7, judeţul 
Arad, prin reprezentant legal Dănilă Viorel, în vederea realizării obiectivului "AMENAJAREA 
ACCESULUI LA S.C. PLUS S.R.L. FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA"; 
               Art.2:  Contribuţia MUNICIPIULUI FĂLTICENI constă în:   
- punerea la dispoziţia S.C. KIZ PROJECT S.R.L. a terenului în suprafaţă de           469 mp, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat pe str. 2 Grăniceri, conform planului de 
situaţie (anexa nr. 1), în vederea amenajării accesului rutier şi pietonal la S.C. PLUS S.R.L. 
Fălticeni, prin realizarea a doua sensuri giratorii. 
- urmărirea execuţiei lucrărilor de realizare a obiectivului în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.          
               Art.3:  Contribuţia S.C. KIZ PROJECT S.R.L. Arad constă în:  
- amenajarea accesului rutier şi pietonal la S.C. PLUS S.R.L. Fălticeni din str. 2 Grăniceri, 
conform Proiectului tehnic prevăzut în anexa nr. 2; 
- întocmirea studiilor şi elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de construire; 
- execuţia lucrărilor de construire autorizate pe bază de contract încheiat cu o societate de 
construcţii autorizată, în baza unei documentaţii PT - DDE; 
- participarea la recepţia lucrării de construire;  
      Art.4: Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni pentru a semna contractul 
de asociere ce se va încheia între părţi; 
 Art.5: Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezentaa hotarare. 
              Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                                           INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan 

 
                                                                                      AVIZAT,  

                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                       Mihaela Busuioc 

 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                              Proiect    
     
   
   

 
HOTĂRÂRE 

privind abrogarea prevederilor H.C.L. nr. 136/20.12.2007 pentru organizarea 
păşunatului şi stabilirea taxelor speciale pe anul 2008 

 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                  
nr. 12667/20.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12668/ 20.05.2008; 
- prevederile H.C.L. nr. 34/21.04.2008 privind arendarea suprafeţei de 250 mp 

teren - păşune, proprietatea privată a Municipiului Făşticni, domnului Beraru 
Vasile, în calitate de reprezentant al utilizatorilor de păşuni de la nivelul 
Municipiului Fălticeni;   

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 47 din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Articol unic: Se abrogă prevederile H.C.L. nr. 136/20.12.2007 pentru 
organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale pe anul 2008; 
 
                      
                                           
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
 

                                                                                      AVIZAT,  
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                       Mihaela Busuioc 
                   
 
 
 
 
    



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                      P R I M A R 
         
        Nr. 12667 din 20.05.2008  
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind abrogarea prevederilor H.C.L. nr. 136/20.12.2007 
pentru organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale pe anul 2008 

 
 

  Avand in vedere  Hotararea Consiliului Local al municipiului Falticeni 
nr.34/21.04.2008 conform careia a fost aprobata arendarea suprafeţei de 250 mp 
teren - păşune, proprietatea privată a Municipiului Făşticni, domnului Beraru 
Vasile, în calitate de reprezentant al utilizatorilor de păşuni de la nivelul 
Municipiului Fălticeni, nu se mai justifica organizarea pasunatului, respectiv  taxele 
speciale pe anul 2008 instituite conform H.C.L. nr.136/20.12.2007. 
  Dupa constituirea Asociatiei utilizatorilor de pasune de la nivelul 
Municipiului Falticeni, procedură aflată în curs de desfăşurare, suprafata de 250 ha 
teren pasune va fi exploatată de catre aceasta, in baza contractului de arenda, 
Asociatia urmand a stabili propriile taxe si modalitati de utilizare a terenului. 

  Fata de cele prezentate, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotarare privind abrogarea prevederilor H.C.L. nr. 136/20.12.2007 
pentru organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale pe anul 2008. 

 
 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
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