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

 

HOTĂRÂRE 
privind  suplimentarea fondurilor Asociaţiei pentru Alimentari cu Apă , Canalizari şi 

Salubrizari în Judeţul Suceava cu suma de 1439,70 Euro, din bugetul local al Municipiului 
Fălticeni - pentru  finanţarea activităţii de supervizare de către Inginer - în vederea 

finalizării execuţiei obiectivului " Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în 
judeţul Suceava" prin programul SAMTID, din cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni  

 
 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           -         expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
19412/18.09.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 19413/18.09.2008;  

- Raportul nr. 704/12.09.2008 al Directorului executiv privind necesitatea şi 
oportunitatea aprobării finanţării activităţii de supervizare de către Inginer, cu suma de până la 
10.000 Euro, în vederea finalizării execuţiei obiectivului " Reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" prin programul SAMTID, din cheltuieli 
neeligibile, pe timp de trei luni ; 

- Hotărârea nr. 4/12.09.2008 a Asociaţiei pentru Alimentari cu Apă , Canalizari şi 
Salubrizari în Judeţul Suceava;  

- Adresa nr. 12353/09.09.2008 a Consiliului Judeţean Suceava; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. „b”, alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 47 şi 
art. 49 din Legea 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 suplimentarea fondurilor Asociaţiei pentru Alimentari cu Apă , 
Canalizari şi Salubrizari în Judeţul Suceava cu suma de 1439,70 Euro, din bugetul local al 
municipiului Fălticeni, pentru finanţarea activităţii de supervizare de către Inginer, în vederea 
finalizării execuţiei obiectivului " Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul 
Suceava" prin programul SAMTID, din cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni. 

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

 
            

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
                                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                                     SECRETAR  MUNICIPIU     
                                                                                                                       Mihaela Busuioc             
 



                         ROMÂNIA 
                JUDEŢUL SUCEAVA 
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                 Proiect 
                          FĂLTICENI  
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună 

gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni 
 

 
     Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 
      Având  în vedere: 
        -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15506/29.08.2008; 
        -  raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, înregistrat la nr. 
15507/29.08.2008; 
      În temeiul prevederilor art. 8, 12 şi 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a” pct. 9 şi 19,  
art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, 
republicată, cu modificările şi comletările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
      Art.1. – Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea normelor de bună 
gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni, prevăzut  în anexa care face   parte 
din prezenta hotărâre. 
      Art.2.  –  Prevederile H.C.L. nr. 37/27.04.2006 se abrogă. 
      Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor împuternicite de către primarul municipiul Fălticeni . 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
                                                                                            AVIZAT 
                                                                               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    
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2009 
 

 
 
 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           -         expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15508/29.08.2008; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - salarizare  din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 15509/29.08.2008;  

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 funcţiilor 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, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
  
 

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 2009, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 
            

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
                                                                                            AVIZAT 
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU     
                                                                                         Mihaela Busuioc 
 
        
 



 
                          ROMÂNIA 
                JUDEŢUL SUCEAVA 
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                 Proiect 
                          FĂLTICENI  
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5000 lei în vederea premierii a zece cadre didactice din 

municipiul Fălticeni 
 

 
     Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 
      Având  în vedere: 
        -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
19035/12.09.2007; 
        -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
19036/12.09.2007; 
       -   adresa nr. 959 din 08.09.2008 a Casei Corpului Didactic „George Tofan” 
Suceava; 
       -   prevederile H.G. 680/30.09.1994 privind stabilirea zilei de 5 ocombrie ca " Ziua 
Mondială a Profesorului"; 
      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, cu 
modificările şi comletările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
      Art.1.– Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei în vederea premierii a zece cadre 
didactice din municipiul Fălticeni, pentru rezultate deosebite obţinute în anul şcolar 2007 
- 2008. 
      Art.2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de 
cheltuieli 67.02.– Cultură, recreere şi religie, paragraful 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 
 
                                                                                            AVIZAT 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                         Mihaela Busuioc 



                        ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                     
                          PRIMAR                                                     Nr. 19035/12.09.2008 
 
 
 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei în vederea premierii a 
zece cadre didactice din municipiul Fălticeni 

 
 
 
 
 
 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 
2007 – 2008 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 
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                     
     Direcţia Administraţie Publică Locală                                                   
                                                                                         
                                                                                              Nr. 19036/12.09.2008 
 
 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei în vederea premierii a 
zece cadre didactice din municipiul Fălticeni 

 
 
 
 

 Cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Profesorului, Casa Corpului Didactic 
"George Tofan" Suceava organizează Balul Profesorului Sucevean, ocazie cu care 
dascălii care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2007 - 2008 vor fi premiaţi cu 
sumele alocate de fiecare autoritate deliberativă. 
 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 ce 
va fi alocată din bugetul local al municipiului Fălticeni, capitolul de cheltuieli 67.02.– 
Cultură, recreere şi religie, paragraful 67.02.50-Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei. 
 

 
 
 

 
 
                                                        Direcţia Administraţie Publică Locală 
                                                                        Director executiv 
                                                                  Ing. Corneliu Monoranu 
                      
 
 
 
 
 
 



 
                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI 
                       FĂLTICENI                                                                      

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 64/17.07.2008 privind 

organizarea unui curs de pregătire profesională în vederea 
 formării de noi administratori de condominii 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:  
           -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
15504/29.08.2008; 

-  raportul de specialitate al Compartimentului Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de 
Proprietari, înregistrat la nr. 15505/29.08.2008;         

 În temeiul prevederilor art. 22 şi 58 din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 16, art. 45, 
alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art.1. Se aprobă modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 64/17.07.2008 
privind organizarea unui curs de pregătire profesională în vederea  formării de noi 
administratori de condominii, care va avea următorul cuprins: 
                    "Cursul de pregătire profesională este destinat persoanelor care au 
absolvit cel puţin studii medii, de preferinţă economice". 

 Art.2.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor numite prin dispozitia primarului municipiului Falticeni. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
                                                                                            AVIZAT 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            Mihaela Busuioc 
 
 



 
 
                             ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
                            PRIMAR                    
                                                                                              Nr. 15504/29.08.2008 

 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 

64/17.07.2008 privind organizarea unui curs de pregătire profesională în vederea  
formării de noi administratori de condominii 

 
 
 

Organizarea unui curs de formare profesională şi atestare a persoanelor care 

doresc să devină administratori de condominii este la această dată mai mult decât 

necesară la Fălticeni, în condiţiile în care există asociaţii de proprietari care au anunţat 

la Primăria Fălticeni că actualii administratori doresc să renunţe la funcţie sau urmează 

să se pensioneze.  

De asemnea, sunt în curs de constituire alte asociaţii de proprietari care vor 

trebui să apeleze la administratori atestaţi de către Administraţia Publică Locală, în 

condiţiile legii.  

Prin H.C.L. nr. 64/17.07.2008 s-a aprobat organizarea unui astfel de curs, 

destinat persoanelor cu studii economice, medii sau superioare, condiţii îndeplinite însă 

de foarte puţine persoane, ceea ce impune modificarea prevederilor referitoare la 

studiile necesare în vederea înscrierii la curs. 

          În temeiul celor arătate, propun recrutarea viitorilor administratori din rândul 

persoanelor care au absolvit cel puţin studii medii, de preferinţă economice şi supun 

spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru modificarea 

prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 64/17.07.2008 privind organizarea unui curs de 

pregătire profesională în vederea  formării de noi administratori de condominii 

  

 
Iniţiator, 
PRIMAR, 



Ing. Vasile Tofan 
                            ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL  SUCEAVA 
 PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
   Compartiment Sprijinire şi Îndrumare 

    Asociaţii de Proprietari                                  Nr. 10765/3.06.2008 
 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea unui curs de pregătire profesională în 

vederea formării de noi administratori de condominii 
 

 
În baza prevederilor H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, se impune organizarea unui curs de pregătire 
profesională pentru formarea de noi administratori de condominii care la nevoie să fie 
recomandaţi asociaţiilor de proprietari pentru înlocuirea actualilor administratori sau 
pentru preluarea activităţii de administrator în cadrul noilor asociaţii de proprietari.  

Persoanele fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile sunt 
atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul 
autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.  

Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care 
doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă 
nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României. 

Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea 
administraţiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile 
pentru exercitarea acestei activităţi.  

Cursul de pregătire profesională supus dezbaterii şi aprobării dumneavoastră 
urmează să fie organizat la sediul Primăriei Fălticeni, potrivit unui calendar de 
desfăşurare care va fi anunţat public.  

De asemnea, pentru aprofundarea a cât mai multe cunoştinţe într-un timp destul 
de scurt, Compartimentul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari propune 
numirea a cinci persoane din serviciile de specialitate ale Primăriei Fălticeni care să 
susţină cursul, persoane specializate în legislaţie, domeniul financiar contabil, disciplina 
în construcţii, comunicare, protecţia mediului si protectie civila. Remunerarea acestor 
persoane se va face din suma rezultată din încasarea taxei de participare.  

 
                 Compartiment Sprijinire şi Îndrumare 

Asociaţii de Proprietari 
Insp. Alexandru Mîţu 
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