
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA 
            JUDEŢUL SUCEAVA 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI 
            Compartiment Juridic 
                                                                                              
 
                                                                                                   Nr. 13143/11.06.2009 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind revocarea viceprimarului municipiului Fălticeni 

 
 
 
 

 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare, mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma 
eliberării sau revocării din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale. 

 Astfel, schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la 
iniţiativa primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, prin hotărâre 
adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

 
 

  
                                                                          
 
 
                                                                      Compartiment Juridic 
                                                             Consilier juridic Ciocan Simona 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

                                                                                                                                        
HOTĂRÂRE 

                      privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2009 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.21004 din 18.09.2009; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 21005 din 18.09.2009; 
- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică  - Suceava, nr. 6291 din 31.08.2009; 
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, înregistrată la nr. 19461 din 03.09.2009; 
- Adresele nr. 4621 din 17.09.2009 şi 4622 din 17.09.2009 a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” 

        În baza prevederilor art.19 alin. (2) şi ale art. 49, alin. (4) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
        În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (2), lit. a) şi b) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor srtucturale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de 
convergenţă; 
         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, cu modificările şi completările ulterioare;                             
                             HOTĂRĂŞTE 
      Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009 şi virările de credite , după cum urmează:    
                                                                                                                                    - lei -                                                     

Denumire indicator Cod indicator Suma cu care 
se majorează/ 
diminuează 
prevederile  

anuale 

Suma cu care 
se 

majorează/ 
diminuează 
prevederile  

trim. III 

Suma cu care 
se majorează/ 
diminuează 
 prevederile  

trim. IV 

VENITURI  + 409.000 + 361.000 + 48.000 
Capitol: Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit 

04.02 + 361.000 + 361.000 - 

Subcapitol: Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 + 361.000 + 361.000 - 
Capitol:Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise 

34.02 - - - 

Subcapitol: Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 + 81.523 + 81.523 - 
Subcapitol: Alte venituri din taxe administrative, 
eliberari permise 

34.02.50 - 81.523 - 81.523 - 

Capitol: Diverse venituri 36.02 - 102.380 - 102.380 - 
Subcapitol: Alte venituri 36.02.50 - 102.380 - 102.380 - 
Capitol: Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 + 150.380 + 102.380 + 48.000 
   Subcapitol: Subvenţii de la bugetul de stat către 
bugetele locale necesare susţinerii derulării 
proiectelor finanţate din FEN postaderare 

42.02.20 + 102.380 + 102.380 - 

  Subcapitol: Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea sănătăţii 

42.02.41 + 48.000 - + 48.000 

CHELTUIELI 
 

 + 409.000 + 361.000 + 48.000 

Capitol: Învăţământ- Colegiul Tehnic „Mihai 
Băcescu” 

65.02 + 6.000 + 6.000 - 

  TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
     Alineat: Încălzit, iluminat şi forţă motrică 
     Alineat: Apă, canal, salubritate 
     Alineat: Alte obiecte de inventar 

20 
20.01.03 
20.01.04 
20.05.30 

+ 6.000 
+ 3.000 
+ 1.000 
+ 2.000 

+ 6.000 
+ 3.000 
+ 1.000 
+ 2.000 

- 

Din total capitol:  
   Paragraf: Învăţământ secundar inferior 
   Paragraf: Învăţământ secundar inferior 

 
65.02.04.01 
65.02.04.02 

 
+ 3.180 
+ 2.820 

+ 3.180 
+ 2.820 

-
- 



Capitol: Sănătate 66.02 + 48.000 - + 48.000 
   TITLUL I Cheltuieli de personal, din care: 
       Alineat:Salarii de bază 
       Alineat: Spor de vechime 
       Alineat: Sporuri pentru condiţii de muncă 
       Alineat: Alte sporuri 
       Alineat:Contribuţii de asigurări sociale de stat 
      Alineat:Contribuţii de asigurări de şomaj 
      Alineat:Contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate 
      Alineat:Contribuţii de asigurări pt. accidente de 
muncă 
     Alineat:Contribuţii pentru concedii şi 
indemnizaţii 

10 
10.01.01 
10.01.04 
10.01.05 
10.01.06 
10.03.01 
 
10.03.02 
10.03.03 
 
10.03.04 
 
10.03.06 

+ 48.000 
+ 30.000 

+6.000 
+1.200 

+900 
+7000 

 
+400 

+2000 
 

+100 
 

+400 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 

+ 48.000 
+ 30.000 

+6.000 
+1.200 

+900 
+7000 

 
+400 

+2000 
 

+100 
 

+400 
 

  Din total capitol: 
     Subcapitol: Servicii de sănătate publică    

 
66.02.08 

 
+ 48.000 

 
- 

 
+48.000 

Capitol: Transporturi 84.02 + 355.000 + 355.000 - 
   TITLUL VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri 
Externe Nerambursabile postaderare, din care: 
Articol: Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regională: 
       Alineat: Finanţarea naţională 
       Alineat: Finanţarea Uniunii Europene 
       Alineat: Cheltuieli neeligibile 

56 
 
 
56.01 
 
56.01.01 
56.01.02 
56.01.03 

- 
 
 

- 
 

- 2.185.750 
+2.485.750 

+ 55.000 

- 
 
 

- 
 

- 2.185.750 
+2.485.750 

+ 55.000 

- 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

Din total capitol: 
    Paragraf: Străzi 

 
84.02.03.03 

 
+ 355.000 

 
+ 355.000 

 
- 

   
    Art. 2 Se aprobă virările de credite în bugetul  Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” pentru activităţi autofinanţate, 
după cum urmează: 

Denumire indicator Cod indicator Suma cu care se 
majorează/ 
diminuează 
prevederile  

anuale 

Suma cu care se 
majorează/ 
diminuează 
prevederile  

trim. III 
Capitol: Învăţământ 65.15 - - 
TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
  Alineat: Materiale pentru curăţenie 
  Articol: Reparaţii curente 

20 
20.01.02 
20.02 

- 6.000 
- 3.000 
- 3.000 

- 6.000 
- 3.000 
- 3.000 

TITLUL VIII Proiecte finanţate cu fonduri externe 
nerambursabile, din care: 
  Articol: Programe finanţate din Fondul Social European 
  Alineat: Finanţarea naţională 

56 
 
56.02 
 
56.02.01 

+ 6.000 
 

+ 6.000 
 

+ 6.000 

+ 6.000 
 

+ 6.000 
 

+ 6.000 
 
   Art. 3 Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                         
                                                              INIŢIATOR 
                                                               PRIMAR, 
                                                         Ing. Vasile Tofan 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                    AVIZAT 
                                                                                                                      SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 



 
                       ROMÂNIA                                                       Nr. 21005 / 18.09.2009 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
                                                RAPORT DE SPECIALITATE 
                                  la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
                                bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 
 
 
          Clasificaţia conturilor pentru gestionarea finanţării şi efectuarea de cheltuieli 
aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale s-a modificat prin  Normele 
Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor srtucturale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de 
convergenţă. În conformitate cu noile prevederi legale trebuie modificat bugetul 
local, prin care se derulează Proiectul intitulat „Reabilitare şi modernizare reţea de 
străzi urbane în Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” şi bugetul Colegiului Tehnic 
„Mihai Băcescu” pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, prin care se 
derulează Proiectul intitulat „Să te califici, o şansă pentru viitorul tău!”.  
          De asemenea, taxele extrabugetare de timbru se evidenţiază într-un cont 
distinct, având codul 34.02.02, unde s-a încasat suma de 81.523 lei, sumă care a fost 
prevăzută iniţial la subcapitolul „Alte venituri din taxe administrative” – cod 
34.02.50.  
          În contul deschis la trezorerie s-a încasat peste prevederile bugetare suma de 
361.000 lei din impozitul pe venit, sumă cu care se poate majora Bugetul local de 
venituri şi cheltuieli. 
         Din transferuri de la Bugetul de stat, Direcţia de Sănătate Publică Suceava, a 
repartizat suma de 80.000 lei pentru drepturile personalului sanitar preluat de către 
Municipiul Fălticeni. Din această sumă, 32.000 lei au fost prevăzuţi în trimestrul III 
şi diferenţa de 48.000 lei   este aferentă trimestrului IV.   
        În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , pe 
parcursul exerciţiului bugetar, Consiliul Local poate aproba rectificarea bugetului şi 
virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de 
la un program la altul, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 
principal de credite. 
               
       
                                           DIRECTOR EXECUTIV, 
 
                                                 Ec. Cezara Dănilă 
 



        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 2010 
 
 
 

 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
19661/07.09.2009; 
          -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - salarizare  din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 19662/07.09.2009;  
 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 2010, 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              
                            FĂLTICENI                  

                                                     

                                                                                                     Proiect 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea efectuării plăţii  sumei de 2000 lei  reprezentând cheltuieli de judecată 

stabilite în baza unui titlu executoriu 
 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
19655/07.09.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 19656/07.09.2009; 
                - dispozitivul Deciziei nr. 5922/25.05.2009  a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ;  

În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G nr. 22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale prevederilor art. 274 din Codul de procedură civilă; 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin.1 si 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 efectuarea plăţii sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată 
stabilite conform Deciziei nr. 5922/25.05.2009  a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, d-nei 
POPESCU MARIA – MAGDALENA şi  d-nei STÎNGĂ ALEXANDRA - GEORGETTA; 
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 

                                       
                                                      
AVIZAT,  

                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                    Mihaela Busuioc 

                                 
 
 
 
 
 
 
 



                                ROMÂNIA            
                      JUDEŢUL  SUCEAVA 
        CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                               FĂLTICENI                  

                                                     

                                                                                                     Proiect 

  
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii “ Gabriel Doru Udişteanu” imobilului - Sală de sport situat în 

municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n. 
 
 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
19657/07.09.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
19658/07.09.2009; 

În baza prevederilor art. 2, lit. d şi art. 3, alin. 1 din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. c, alin. 5, lit. d, art. 45, alin. 3 si 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 atribuirea denumirii ”Gabriel Doru Udişteanu” imobilului – Sală de 
sport situat în municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n.  
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei  
Administraţie Publică Locală din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 

                                       
                                                     
AVIZAT,  

                                                                    SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                       Mihaela Busuioc 

         
 
 
 
 
 

 
 



                     ROMÂNIA 
            JUDEŢUL SUCEAVA 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                       PRIMAR 
                                                                                               Nr. 19657/07.09.2009 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii “ Gabriel Doru Udişteanu” 

imobilului - Sală de sport situat în municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n. 
 
 
 
 
 

În Municipiul Fălticeni s-a finalizat de curând construcţia unei sali de sport, 
investiţie derulată prin Compania Naţională de Investiţii “ CNI” – S.A, beneficiar fiind 
Municipiul Fălticeni. 

În urma încheierii protocolului de predare – primire s-a transmis beneficiarului, în 
mod gratuit, imobilul – sala de sport, urmând ca acesta sa fie inclus în domeniul public al 
municipiului şi sa i se atribuie o denumire în conformitate cu prevederile O.G. nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit cărora proiectele de hotărâri ale 
consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi vor 
putea fi adoptate doar cu avizul Comisiei de atribuire de denumiri judeţeană. 

Avizul are caracter consultativ şi se emite în termen de cel mult 60 de zile de la 
data solicitării, consiliul local putând adopta hotărârea şi în lipsa  acestuia.  

Hotărârea adoptată fara solicitarea avizului este însă nulă de drept. 
Prin adresa nr. 20990/18.09.2009 s-a solicitat avizul pentru atribuirea denumirii 

“Gabriel Doru Udişteanu” imobilului – sala de sport, situat pe str. Teilor, f.n. 
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 

atribuirea denumirii “ Gabriel Doru Udişteanu” imobilului - Sală de sport situat în 
municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n. 

 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 

                            
 
 
 
 
 
                       ROMÂNIA 



              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                    
                      F ĂLTICENI  

                                                                                                                               Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei, 

 în vederea organizării „Târgului Mărului” 
 
 
 

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

                     -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
19659/07.09.2009; 
                -   raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat      la nr. 
19660/07.09.2009; 

 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 completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art.1. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei, în vederea  organizării 
„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 
 

                                       
                                                      
AVIZAT,  

                                                                SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                  Mihaela Busuioc 

         
                              
 

 
 
 

                              
 
 
 



                                ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
         CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                                                  Proiect                       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea calităţii de co-partener a Consiliului Local al Municipiului 

Fălticeni în Programul BIBLIONET 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
19669/07.09.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 121064/18.09.2009; 
                - adresa nr. 675/22.07.2009 a Consiliului Judeţean Suceava – Biblioteca 
Bucovinei  I.G. Sbierea  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si 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 calitatea de co-partener a Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în Programul BIBLIONET; 
           Art.2. – Consiliul Local al Municipiului Fălticeni va suporta costurile aferente 
administrării Centrului de Internet pentru public din cadrul Bibliotecii Municipale “ Eugen 
Lovinescu”; 

Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Administraţie Publice Locale şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 
                              

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 

                                       
                                                      
AVIZAT,  

                                                                         SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                          Mihaela Busuioc 

         
             
 
 



                              ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
         CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                               FĂLTICENI                                                                                                          

Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea prevederilor HCL nr. 62/27.08.2009 privind aprobarea Listei de 
repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 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.  
21035/18.09.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
21036/18.09.2009; 
                - procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 20875/17.09.2009 ; 
                - cererea d-lui Iacob C. Marius – Gabriel înregistrată sub nr. 19391/02.09.2009 ; 

În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17,  art. 45, alin.1 si 
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 modificarea Anexei la HCL nr. 62/27.08.2009 privind 
aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din 
Municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Unitatea locativă repartizată

1. Procovanu Paula 9 Mai, bl. 2, ap. 1 
2. Timofte Paraschiva 9 Mai, bl. 2, ap. 2 
12. Gemanari Mihai 9 Mai, bl. 2, ap. 13 
           Art.2. –    Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 7 zile de la afişare. 
           Art.3. –   Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va 
asigura soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare. 

Art.4. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor.  

INIŢIATOR, 
P R I M A R, 

 Ing. Vasile Tofan 
                                                                                      
                                                                                                      AVIZAT,  

                                                                        SECRETAR MUNICIPIU     
                                                                              Mihaela Busuioc 

 



 
ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FALTICENI 
 

Proiect 
 

HOTARARE 
prrvind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

municipiului Falticeni, judetul Suceava, inscrise in Anexa la Hotararea nr. 
101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
Consiliul local al municipiului FaIticeni, judetul Suceava;  
Avand in vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistrata la nr. 
19667/07.09.2009; 
-  raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primiriei Municipiului 
Falticeni, Tnregistrat la nr. 19668/07.09.2009; 
-  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al comunelor, oraselor, municipiilor si judete or; 
-  dispozitiile H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judetuiui Suceava, 
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, life ", art.45, alin.1 si art.47 din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si complatarile 
ulterioare; 

HOTARAŞTE 
Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Falticeni, 
judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
           (1)   Textul de la pozitia nr. 565, coloana nr. 4 va avea urmatorul cuprins:   
"N=proprietate publica,   E=str.   Nicu  Gane,   S=str. Nicolae  Beldiceanu,   V=proprietate 
publica;  Supraf.=  5.809 m.p." 

(2)   Textul de la pozitia nr. 565, coloana nr. 6 va avea urmatorul cuprins: ,,Valoare 
de inventar = 45.675 lei". 
Art.2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Falticeni, 
judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se completeaza conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.3. Primarul municipiului Falticeni si Directia economica vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
                                       INITIATOR,  
                                         PRIMAR,                          
                                 Ing. Vasile Tofan                                                    VIZAT,  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                            Mihaela Busuioc 



 

 
 



 
 

ROMANIA  
JUDETUL SUCEAVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI  
PRIMAR 

Nr. 19667 din 07.09.2009 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectui de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac 

parte din domeniul public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, 
inscrise in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 
 

Cadrul juridic general care defineste domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale este reglementat de art. 136 din Constitutia Romaniei. 

Delimitarea bunurilor care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor si 
comunelor este prevazuta in anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Falticeni a 
fostaprobatprinH.C.L nr. 101/27.11.2008 si atestatprin H.G. nr. 453/2009. 

Modificarea Inventarului consta in: 
-diminuarea suprafetei de teren aferente Colegiului tehnic ,,Mihai Bacescu", ca 

urmare a restituirii in natura a suprafetei de 870 m.p., fostilor proprietari; 
-includerea obiectivului »Sala de sport"(S.c.= 1.627,92 m.p.) situata pe str. Teilor, 

f.n; 
-includerea terenului aferent Salii de sport din str. Teilor, f.n., respectiv suprafata 

de 3.300 m.p.; 
-includerea terenului in suprafata de 5.000 m.p. situata pe str. Somuzului, f.n., 

atribuita in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a 
deseurilor in judetul Suceava. 

Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectui de hotarare privind 
modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
municipiului Falticeni, judetul Suceava, inscrise in Anexa la Hotararea nr. 
101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA  
JUDETUL SUCEAVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI  
PRIMAR 

Nr. 19668 din 07.09.2009 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, 
inscrise in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 
 
 
 

Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Falticeni se 
modifica ca urmare restituirii in natura, fostilor proprietari, a suprafetei de 870 m.p. teren 
situata pe str. Nicu Gane, nr. 9, conform Deciziei nr. 113/22.10.2008 a Curtii de Apel 
Suceava, definitive si irevocabile. 

De asemenea, odata cu finalizarea lucrarii ,,Sala de sport -150 locuri" situata pe 
str. Teilor, f.n., se impune includerea acestui obiectiv in Inventarul corespunzator 
domeniului public al municipiului Falticeni (S.c.=1.627,92 m.p. si teren aferent = 3.300 
m.p.). 

Suprafata de 5.000 m.p. teren situata pe str. Somuzului, f.n. a fost atribuita in 
folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor in 
judetul Suceava, in vederea amenajarii statiei de transfer, conform H.C.L. nr. 
83/25.09.2008. Pentru inscrierea in Cartea funciara a acestei suprafete de teren este 
necesara completarea inventarului domeniului public, fapt solicitat de catre Consiliul 
Judetean Suceava prin adresa nr. 13157/26.08.2009. 

Fata de cele prezentate, consideram legala si oportuna modificarea Inventarului 
bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Falticeni, judetul 
Suceava, inscrise in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
 

DIRECTIA TEHNICA,  
Ing. Octavian Perju 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                      ROMANIA 
               JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                        FALTICENI 

Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Falticeni în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din 
cadrul unităţilor de învăţamânt preuniversitar din Municipiul Falticeni 

 
Consiliul Local al municipiului FăIticeni, judetul Suceava: 
 Avand în vedere: 

-    expunerea  de  motive  a  domnului   primar,   ing.  Vasile  Tofan, înregistrata la nr. 
19663/07.09.2009; 
-    raportul de specialitate al  Compartimentului juridic din  cadrul Primariei Municipiului Falticeni, 
înregistrat la nr. 19664/ 07.09.2009; 
-    adresa Colegiului Agricol Falticeni nr. 2576/ 16.09.2009 înregistrata la Primaria Municipiului 
Falticeni sub nr. 20682 /16.09.2009; 

In temeiul prevederilor art.11, alin.1 si alin.4, lit. ,,e" din O.U.G. nr. 75 / 2005 privind 
asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ,,d", alin. 6, lit. na",pct.1, art. 45, alin.1 si 
art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE 
Art.1: Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Falticeni în Comisiile pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul unitatilor de învătamant preuniversitar, dupa 
cum urmeaza: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumirea institutiei de învatamant Numele şi prenumele 
consilierulul local 

1. Colegiul National “Nicu Gane"  
2. Colegiul tehnic ,,Mihai Bacescu"  
3. Colegiul Agricol  
4. §coala Generala nr. 1 ,,Alexandru I. Cuza"  
5. §coala Generala nr. 2 Jon Irimescu"  
6. §coala Generala nr. 3 ,,Mihail Sadoveanu"  
7. §coala Generala nr. 6 “Ioan Ciurea"  
8. Gradinita cu program normal nr. 4 ,,Scufita Roşie"  
9. Gradinita cu program prelungit nr. 4 ,,Pinochio".  
  
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine  persoanelor numite. 
 

 
 
                                       INITIATOR,  
                                         PRIMAR,                          
                                 Ing. Vasile Tofan                                                    VIZAT,  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                            Mihaela Busuioc 
 
 



 
 

ROMANIA  
JUDETUL SUCEAVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI  
PRIMAR 

Nr. 19663 din 07.09.2009 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Falticeni in Comisiile pentru evaluarea si 
asigurarea calitaţii educaţei din cadrul unitaţilor de învatamânt 

preuniversitar din Municipiul Falticeni 
 
 

O.U.G. nr. 75 / 2005, modificata si completata, reglementeaza asigurarea calitatii 
educatiei, prin stabilirea cadrului legislativ care sa permita dezvoltarea unei culturi 
institutionale a calitatii educatiei si protectia beneficiarului de educatie. 

Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru orice organizatie 
furnizoare de educatie, precum si pentru angajatii acesteia, fiind un criteriu fundamental 
de finantare din surse publice. 

Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de 
dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de 
programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia 
furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate. 

Ordonanta de urgenta susmentionata prevede ca ,,/a nivelul fiecarei organizafii 
fumizoare de educatie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calitaţii, iar din componenta acestei comisii trebuie sa faca parte si un reprezentant al 
Consiliului local. 

Avand în vedere ca politicile de asigurare a calitatii educatiei din Romania sunt 
permanent corelate cu actiunile promovate la nivel international, propun Consiliului Local 
al Municipiului Falticeni aprobarea proiectul de hotarare privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Falticeni în Comisiile pentru 
evaluarea si asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din Municipiul Falticeni. 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
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