
ROMĂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI                                                        Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2010,  
conform prevederilor H.G. nr. 956/2009 

  
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 Avănd în vedere: 
 -expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 23.726/08.10.2009;  
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, inregistrat la nr. 23.727/08.10.2009; 

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele 
şi taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 224 si pct.290^1 alin(2); prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 956/2009, apărut în Monitorul Oficial al României, partea I în data de 24.09.2009, privind  nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începand cu anul fiscal 2010-; prevederile art.5 alin.(1)şi(2), art.20 alin.(1) lit. b din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art.36, alin (2), lit. b, alin. (4), lit. c si art. 45, alin. 2, lit. c din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile , în sume fixe sau 

cote procentuale, pentru anul 2010, astfel cum sunt redate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin aplicarea cotei de 
0.1% asupra valorii clădirilor determinată  în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice este de 1,3% din valoarea  
înregistrată în contabilitate pentru cladirile reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţa 
şi de 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

 Art. 4. Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport 
sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie 
inclusiv. Pentru neplata la termenele enunţate, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
   Art. 5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului 
pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice, până la data de 
31.03.2010, se acordă o bonificaţie de 10%. 

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a 
impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, nu se acordă bonificaţie. 

Art. 6.  Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget 
local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. 
Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2010 şi intră în 
vigoare începând cu data 01.01.2010. 
  Art. 7.  Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ Control şi Direcţia Tehnică din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
               INITIATOR, 
                          PRIMAR 
                       Ing. Vasile Tofan 
 
 
                                                                                          Avizat, 
                                                                                Secretar municipiu, 
                                                                                  Mihaela Busuioc 

 
 



              
             R O M Â N I A                                                        
       JUDEŢUL  SUCEAVA                                   Nr.  23.726/08.10.2009   
    MUNICIPIUL FĂLTICENI  
              P R I M A R 

 

                                                            

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
aplicabile în anul fiscal 2010, conform prevederilor H.G. nr. 956/2009 

 
 
         În conformitate cu prevederile art. 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare si ale HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2010, consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu data de 01.01.2010. 
        Potrivit art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificat 
prin Legea nr. 343/2006, nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute pentru anul fiscal 2010 
poate fi majorat anual cu până la 20% de către consiliile locale, cu excepţia taxelor prevăzute 
la art. 263 alin. (4) – autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 
tone, şi alin.(5) – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de 
transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone. De asemenea, aceeaşi 
excepţie se aplică şi în cazul art. 295 alin. (11) lit. b)-d) care reglementează taxele judiciare de 
timbru, taxele de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru. 
   Pentru anul 2010 în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor, 
autorizaţiilor , taxelor în domeniul stării civile şi taxelor pentru folosirea mijloacelor de reclamă 
şi publicitate s-au păstrat valorile aprobate prin H.C.L.nr41/26.05.2009. Totodată , am 
menţinut  reducerea de 10% pentru persoanele fizice care îşi achită integral impozitele pe 
clădiri, terenuri sau mijloace de transport  pâna la data de 31 martie 2010. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre  privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2010. 

                                                                  

     INITIATOR, 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MUNICIPIUL FĂLTICENI                                 Nr.  23.727/08.l0.2009                 
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, 

conform prevederilor H.G. nr. 956/2009 
 
 

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi 
completată cu  Legea nr. 494/2004, care la art. 287  prevede că , “peste nivelul impozitelor şi 
taxelor locale , consiliile locale , Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile 
judeţene , dupa caz , pot modifica anual impozitele şi taxele locale, fără discriminare între 
categoriile de contribuabili , în funcţie de condiţiile specifice zonei”, în termenul prevăzut de art 
. 288 alin. (1) , în conformitate cu care " Consiliile locale , Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti si Consiliile Judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul 
fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României , Partea I , a Hotărârii Guvernului " prin care se aproba nivelul valorilor impozabile , 
impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora , precum şi pentru amenzile care se 
indexează anual pe baza ratei inflaţiei ”, ale H.G. nr. 44/2004 “pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , ale Legii Administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 , ale H.G. nr.956 din19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2010, respectiv necesarul de finanţare a cheltuielilor publice care 
cad în sarcina Consiliului Local al municipiului Fălticeni , pentru a putea fundamenta 
elaborarea unui buget de venituri şi cheltuieli care să corespundă nevoilor comunitaţii atât pe 
termen scurt cât şi pe termen lung , precum şi asigurarea fondurilor necesare în vederea 
procesului de aderare în cadrul structurilor europene , propunem dezbaterii următoarele 
impozite si taxe locale pentru anul 2010: 

• în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, propunem aplicarea în anul 
2010 a cotei de impozitare de 0,1% asupra valorilor impozabile pe metru pătrat de 
suprafaţă construita desfaşurată prevazute în anexa la prezentul proiect de hotărâre; 

• în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, propunem următoarele 
cote de impozitare: 

• 1,3% pentru contribuabilii care deţin în proprietate clădiri reevaluate după data de 
01.01.2007 ; 

• 10% în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2007 şi care după această data nu 
au fost reevaluate ; 

• în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri, terenuri, şi mijloace de transport, propunem 
valorile prevăzute  în anexa la H.G. nr 956, cuprinzând valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul fiscal 2010; 

• în privinţa taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru 
folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate,  propunem nivelurile aprobate prin 
H.C.L.nr.41/26.05.2009. 
Pentru anul 2010 impozitele şi taxele locale sunt  cele prevăzute în anexa  la proiectul 

de hotărâre . 
 

                                                                          Şef Serviciu Impozite si Taxe, 
                                                                                   Ec. Sorin Cristina 
 



                     R O M Â N I A                                                                            PROIECT                                
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                                 
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.25142 din 22.10.2009; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 25143 din 
22.10.2009; 

- Adresa nr. 5172 din 21.10.2009  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. 6, alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 64 / 2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de 
convergenţă; 
        În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (2), lit. a) şi alin. (4), lit. d) 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 după cum urmează:    
                                                                                                                                    - lei -                                  

Denumire indicator Cod 
indicator 

Suma cu care 
se majorează/ 
diminuează 
 prevederile  

trim. IV 
VENITURI 
 

 + 802.436

Capitol: Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 + 6.000
Subcapitol: Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 + 6.000
Capitol: Sume primite de la Uniunea Europeană în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări 

45.02 + 796.436

   Subcapitol: Fondul European de Dezvoltare Regională 45.02.01 + 796.436
     Paragraf: Prefinanţare 45.02.01.03 + 796.436
CHELTUIELI 
 

 + 802.436

Capitol: Învăţământ- Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” 65.02 + 6.000
  TITLUL VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice, din care: 

51 
 

+ 6.000



     Alineat: Transferuri către instituţii publice 51.01.01 + 6.000
Din total capitol:  
   Subcapitol: Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 

 
65.02.50 + 6.000

Capitol: Transporturi 84.02 + 796.436
   TITLUL VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile postaderare, din care: 
Articol: Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regională: 
       Alineat: Finanţarea Uniunii Europene 

56 
 
56.01 
56.01.02 

+ 796.436

+ 796.436
+ 796.436

Din total capitol: 
    Paragraf: Străzi 

 
84.02.03.03 + 796.436

   
    Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
pe anul 2009, după cum urmează: 
                                                                                                                                    - lei - 

Denumire indicator Cod 
indicator 

Suma cu care se 
majorează/ 
diminuează 
prevederile  

trim. III 
VENITURI 
 

 + 94.200

Capitol: Subvenţii de la alte administraţii 43.10 + 6.000
 Subcapitol: Subvenţii pentru instituşii publice 43.10.09 + 6.000
Capitol: Sume primite de la Uniunea Europeană în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări 

45.10 + 88.200

Subcapitol: Fondul Social European  45.10.02 + 88.200
   Paragraf: Prefinanţare 45.10.02.03 + 88.200
CHELTUIELI 
 

 + 94.200

Capitol: Învăţământ-Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” 65.10 + 94.200
TITLUL VIII Proiecte finanţate cu fonduri externe nerambursabile, 
din care: 
  Articol: Programe finanţate din Fondul Social European 
     Alineat: Finanţarea naţională 
     Alineat: Finanţarea Uniunii Europene 
Din total capitol: 
 Subcapitol: Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 

56 
 
56.02 
56.02.01 
56.02.02 
 
65.10.50 

+ 94.200

+ 94.200
+ 6.000

+ 88.200

+ 94.200
   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. 25142 / 22.10.2009 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                     
     
                            
 
         
                                           EXPUNERE DE MOTIVE  
                             la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
                           bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 
              
 
 
     Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cuprinde două 
capitole. 
    În primul rând, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a încasat suma de 88.200 lei reprezentând 
prefinanţarea de la Uniunea Europeană pentru proiectul intitulat „Să te califici, o şansă pentru 
viitorul tău!”. Autoritatea de management a virat această sumă într-un cont destinat 
instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii. Această posibilitate de derulare a 
finanţării este reglementată de legislaţia în vigoare.  
    Ca urmare, şi cofinanţarea de 6.000 lei trebuie derulată prin acelaşi buget, care cuprindea 
până acum cheltuielile celor patru muzee şi ale Casei de cultură. 
   În ceea ce priveşte Proiectul de reabilitare şi modernizare a străzilor, s-a încasat tranşa a 
doua din prefinanţare. În prezent, am primit de la Uniunea Europeană suma de 
4.840.481,41 lei, formată din: 4.633.591,3 lei – două tranşe de prefinanţare şi 206.890,11 
lei – rambursarea sumelor cheltuite anul trecut pentru acest proiect.  
  În bugetul aprobat la începutul anului am prevăzut că vom primi de la Uniunea Europeană 
suma de 4.044.045 lei – prefinanţare şi rambursări de sume. Având în vedere că prevederile 
iniţiale sunt deja depăşite cu suma de 796.436 lei, trebuie să majorăm bugetul de venituri şi 
cheltuieli cu această sumă. 
    S-ar putea ca până la sfârşitul anului să primim şi suma aferentă primului certificat de plată 
din acest an. 
    Sumele primite din fonduri nerambursabile ne permit să nu efectuăm nicio tragere din credit 
până anul viitor. 
    Având în vedere motivele expuse, propun Consiliului Local, aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 
 
                                                    
 
                                                       PRIMAR, 
                                                  Ing. Vasile Tofan 
                  
 

 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA                                                             Nr. 25143 / 22.10.2009 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
 
                                                RAPORT DE SPECIALITATE 
                                  la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
                                bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 
 
 
         În contul deschis la trezorerie s-a încasat peste prevederile bugetare suma de 796.436 lei 
din sume primite de la Uniunea Europeană pentru Proiectul „Reabilitare şi modernizare reţea 
de străzi urbane în Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”, sumă cu care se poate majora 
Bugetul local de venituri şi cheltuieli. 
         De asemenea, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a primit suma de 88.200 lei  pentru 
Proiectul intitulat „Să te califici, o şansă pentru viitorul tău!” în contul 45.10.02.03 – cont prin 
care se derulează finanţarea proiectelor a căror beneficiari sunt instituţii finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii. Cofinanţarea de 6.000 lei o putem asigura din suma încasată suplimentar 
din impozitul pe venit, care se transferă în bugetul Colegiului şi nu va mai fi angajată din 
prevederile bugetului local. 
         Clasificaţia conturilor pentru gestionarea finanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente 
proiectelor finanţate din instrumente structurale, care 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, permite 
derularea finanţării prin bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, în cazul 
în care beneficiarul finanţării nerambursabile este o instituţie de subordonare locală.  
        În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                              

                                                                                                                              Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 42/10.07.2009 pentru 

aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor 
unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Antileşti – 

Fălticeni 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
25275/23.10.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate, înregistrat la 
nr. 25276/ 23.10.2009; 
      - adresa S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni înregistrată sub nr. 
16825/23.10.2009 ; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e 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 prevederilor art. 3 din HCL nr. 42/10.07.2009 
privind aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor 
unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Antileşti – Fălticeni, 
după cum urmează: 

„ Preţul de depozitare – nivelare rampă se stabileşte în cuantum de 7,8 
lei/m.c ( exclusiv T.V.A.), din care 1 leu/m.c. ( exclusiv T.V.A.) se virează până la 
data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, de către operatorul S.C. 
GOSCOM S.A. Fălticeni la Primăria municipiului Fălticeni, pentru întreţinerea 
căilor de acces ( str. Şoldăneşti şi str. Antileşti)” 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice 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 aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal şi 
Regulament Local de Urbanism aferent pentru Staţia de transfer deşeuri” din 

Municipiul Fălticeni, jud. Suceava 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
23722/08.10.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 23723/ 
08.10.2009; 
                - adresa nr. 15008/01.10.2009 a Consiliului Judeţean Suceava ; 

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e 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 documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic 
Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent pentru Staţia de transfer 
deşeuri” din Municipiul Fălticeni, jud. Suceava, pe terenul în suprafaţă de 5000 
mp, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadul Primăriei Municipiului 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 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor 

de învăţământ 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. 
23720/08.10.2009; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 
23721/08.10.2009;  
                În temeiul prevederilor art. 25, alin. 3 din H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct. 1, art. 45, alin.1 
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 numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul unităţilor de 
învăţământ din Municipiul Fălticeni,  conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art. 2.  –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ prevăzute în anexele nr. 1-9.  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 

                                      
                                            
AVIZAT,  

                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                     Mihaela Busuioc 

         
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
     PRIMAR  
                                                                                                    
                                                                                                 Nr. 23720/08.10.2009 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului şi a structurii personalului 

nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni 
 
 

 
 
 Potrivit prevederilor H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării stabileşte politicile de resurse umane, 

consultând în acest sens autorităţile administraţiei publice locale.  

 Astfel, potrivit art. 25, alin. 3 din actul normativ mai sus menţionat „ numărul şi 

structura personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat se aprobă de 

consiliile locale, la propunerea primarilor şi a directorilor unităţilor de învăţământ respective”. 

 Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de 

hotărâre privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din cadrul 

unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni. 

 
 
 
 

 
                                                                  INIŢIATOR 

PRIMAR 
Ing. Vasile Tofan 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                                                    

                                                                                                               Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării unor locuinţe către titularii contractelor de închiriere, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 şi ale Legii nr. 112/1996 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
21000/18.09.2009; 
         -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat  la nr. 
21001/18.09.2009;          
         -  cererea nr.16312/22.07.2009 şi nr. 17385/04.09.2009; 
          În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii 
cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 9 
din Legea nr. 112/1996 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în ptoprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b,  art. 45, alin. 3 şi ale 
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 vânzarea unor locuinţe către titularii contractelor de închiriere, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 şi ale Legii nr. 112/1996, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele chiriaşului Adresa imobilului 

1. Gheorghian Petrea Str. 2 Grăniceri, bl. 10, sc. A, et. 2, ap. 28 
2. Iordăchescu Elisabeta Str. Ana Ipătescu, nr. 253 
 

Art.2. Direcţia economică şi Comprtimentul spaţiu locativ vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
  

INIŢIATOR, 
P R I M A R, 

 Ing. Vasile Tofan 
                                                                                      
                                                                                                      AVIZAT,  

                                                                SECRETAR MUNICIPIU     
                                                                Mihaela Busuioc 
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