
  ROMÂNIA 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                           Proiect 
                      FĂLTICENI 
                                                           H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  
                            şi a situaţiei financiare pe anul 2009 a Municipiului Fălticeni 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având ăn vedere: 

- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
4958/02.03.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.4959/02.03.2010; 

În conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) şi (4) şi ale art.58, alin. (4) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 287, alin. (2) din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

                                                     HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2009, conform Anexei nr.1. 

          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2009, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii pe anul 2009, conform Anexei nr.3. 
         Art. 4 – Se aprobă Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local  pe anul 
2009, conform Anexei nr.4. 
         Art. 5 – Se aprobă Contul de execuţie al creditelor interne pe anul 2009, conform Anexei nr. 5. 
         Art. 6– Se aprobă Contul de execuţie al fondului de rulment pe anul 2009, conform Anexei 
nr.6. 
         Art. 7 – Se aprobă Contul de execuţie al sponsorizărilor primite şi utilizate în  anul 2009, 
conform Anexei nr.7. 
         Art. 8 – Se aprobă situatiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2009, conform Anexei 
nr. 8. 
          Art. 9 – Se aprobă înscrierea în Anexa nr. 9 a sumelor reprezentând facilităţile fiscale acordate 
în anul 2009, a sumelor înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în 
lista de rămăşiţă la data de 31.12.2009, in conformitate cu prevederile art.287, alin.(2) din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
         Art. 10 – Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 11 – 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                                                Nr. 4958 / 02.03.2010 
                       PRIMAR               
 
             
                                                   EXPUNERE DE MOTIVE  
          la proiectul de hotărâre aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  
                        şi a situaţiei financiare pe anul 2009 a Municipiului Fălticeni 

 
În baza prevederilor Legii finanţelor publice locale şi ale Legii administraţiei 

publice locale, contul anual de execuţie bugetară şi situaţiile financiare anuale se 
prezintă spre aprobare consiliilor locale. 

Anul bugetar 2010 s-a încheiat din punct de vedere al bugetului local cu un 
excedent de 3.216.212 lei, sumă cu care s-a majorat fondul de rulment. La data de 
31.12.2009, adunând şi suma necheltuită din anul precedent, fondul de rulment total 
era de 4.628.570        lei, aşa cum este prezentat în anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre. 
Acest excedent ne permite să realizăm în anul 2010 investiţiile prevăzute în Bugetul 
local. 

Şi activităţile finanţate integral din venituri proprii au reuşit să înregistreze în 
anul 2009 un excedent în sumă de 521.299 lei. Luând în considerare şi rezerva din 
anul precedent, la 31.12.2009, soldul înregistrat în contul de disponibil pentru aceste 
activităţi era de 824.061 lei, din care: 168.019 lei pentru activităţile autofinanţate din 
învăţământ şi 656.041 lei pentru Piaţa Agroalimentară şi Bazar. 

Pentru instituţiile finanţate parţial din venituri proprii: cele patru muzee şi Casa 
de cultură, alocaţiile de la bugetul local au fost în sumă de 603.024 lei iar veniturile 
proprii au fost în sumă de 22.605 lei. Pentru Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” s-a 
transferat de la bugetul local suma de 56.981 lei în vederea asigurării fluxului de 
numerar pentru derularea proiectului „Să te califici, o şansă pentru viitorul tău!”. 

Sponsorizările primite în anul 2009, în sumă totală de 50.100 lei au fost cheltuite 
conform destinaţiiilor specificate de sponsori, pentru organizarea Zilelor Municipiului 
şi a Sărbătorilor de iarnă, iar suma de 1.802 lei, neutilizată, va fi cheltuită cu aceeaşi 
destinaţie în anul 2010. 

Conform Bilanţului încheiat la 31.12.2009, excedentul patrimonial în sumă de 
7.120.472 lei este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale, reprezentând echivalentul profitului, dacă Municipiul 
Fălticeni ar funcţiona ca o societate comercială. 
       Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea plăţilor 
de casă şi a disponibilităţilor din conturi la sfârşitul anului 2010 iar situaţiile 
financiare au fost depuse pentru verificare şi centralizare la D.G.F.P. Suceava, 
conform prevederilor legale. 
                                                         PRIMAR, 
                                                   Ing. Vasile Tofan 



                    ROMÂNIA                                                                  Nr. 4959 / 02.03.2010 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
                                                  
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
                                la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale   
               de execuţie bugetară şi a situaţiei financiare pe anul 2009 a Municipiului Fălticeni  
   
 
               Conform Contului de execuţie al bugetului local, veniturile încasate au fost în sumă de 44.785.666 
lei, din care venituri proprii: 11.805.315 lei, cu 109.391 lei mai mult decât în anul precedent, deşi în anul 
2009 contribuabilii au fost afectaţi de criza economico-financiară. 
       În ceea ce priveşte cheltuielile, ponderea cea mai mare o au plăţile efectuate pentru învăţământ-59%, 
urmate de cheltuielile pentru reabilitarea străzilor-20% . 
       Excedentul anului 2009, în sumă de 3.216.212 lei a fost repartizat la fondul de rulment, conform 
prevederilor Legii nr.276/2003 privind finanţele publice locale.  
       Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 
local cuprinde veniturile şi cheltuielile muzeelor, Casei de cultură şi ale Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”. 
Volumul total al veniturilor realizate în anul 2009 a fost de 770.810 lei, din care: 22.605 lei-venituri proprii, 
660.005 lei-subvenţii de la bugetul local şi 88.200 lei-sume primite din fonduri europene pentru Colegiul 
Tehnic „Mihai Băcescu”. Plăţile, efectuate în limita veniturilor, au fost de  549.411 lei pentru cele patru 
muzee, 76.218 lei pentru Casa de cultură şi 145.181 lei pentru Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”. 
       Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinde veniturile şi 
cheltuielile Pieţei agroalimentare, Bazarului şi a unităţilor de învăţământ care desfăşoară activităţi 
autofinanţate: cămine-internat pentru elevi, cantine, organizarea de cursuri de calificare etc. Veniturile proprii 
totale au fost în sumă de 1.887.192 lei iar plăţile în sumă de 1.365.893 lei. Soldul activităţilor autofinanţate 
este de 824.061 lei la 31.12.2009. 
       Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local cuprinde veniturile constituite 
din taxe speciale:  26.855 lei, depozitele speciale pentru construcţii de locuinţe rezultate din vânzarea 
locuinţelor construite din fondurile statului: 41.416  lei şi fondul de rulment: 3.225.782               lei, din care 
9.570 lei este dobânda . Din totalul plăţilor de 1.409.568 lei,  1.395.104  lei au fost plătiţi pentru cheltuieli de 
capital, conform Programului de investiţii şi 14.464 lei au fost plătiţi din taxele speciale( activităţi din sfera 
stării civile şi achiziţionarea de plăcuţe pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării). 
       Din analiza Bilanţului încheiat la data de 31.12.2009 se observă ca soldul contului 121 este creditor, 
indicând un rezultat economic pozitiv, ţinând cont de principiul contabilităţii pe bază de angajamente. Acest 
principiu, aplicat de curând şi la instituţiile publice, presupune că efectele tranzacţiilor sunt recunoscute atunci 
când acestea se produc şi nu pe măsură ce numerarul este încasat sau plătit. Astfel, creanţele bugetare au 
crescut faţă de anul precedent în special pe seama cererilor de rambursare pentru cheltuieli efectuate în 2009 
în cadrul Proiectului cu finanţare europeană şi care au fost încasate în 2010, respectiv suma de 3.067.969 lei. 
Datoriile au crescut în special pe seama cotei de 30% din prefinanţarea primită şi care va fi reţinută din 
cererile ulterioare de rambursare, de către Organismul de Implementare, respectiv suma de 3.209.487 lei. De 
asemenea, datoriile comerciale au crescut cu suma de 955.839 lei care reprezintă ratele ce vor fi plătite până 
în anul 2012 la S.C. ELBA Timişoara 
       Pentru sumele înregistrate în lista de rămăşiţă la sfârşitul anului 2009 s-au trimis somaţii de plată însoţite 
de titlurile executorii. Situaţia cea mai dificilă este în cazul persoanelor fizice cu venituri mici (pensionari, 
şomeri etc). De asemenea, în cazul societăţilor comerciale în faliment/lichidare judiciară, trebuie să aşteptăm 
până când lichidatorul ne comunică terminarea vânzării activelor, pentru a putea fi scăzute din evidenţă.       
 
                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                Ec. Cezara Dănilă 
 



 
            ROMÂNIA                                                                                                              Anexa nr.1 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                              la H.C.L.nr......./.................. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                              CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 
                                                                         LA  31.12.2009 
I. VENITURI                                                                                                                           -lei- 
                          Denumire indicator Cod 

indicator 
Prevederi      
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Incasări 
realizate 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4.806.306 5.883.572 6.652.699
Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 3.209.000 3.274.000 2.840.265
Sume defalcate din TVA 11.02 25.055.117 26.827.051 26.427.479
Taxe pe servicii specifice 15.02 2.500 2.500 663
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

16.02 1.207.000 1.117.500 1.205.590

Venituri din proprietate 30.02 600.500 600.500 406.342
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 70.000 70.000 77.082
Venituri din taxe administrative 34.02 135.000 135.000 139.771
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 535.732 535.732 399.347
Diverse venituri 36.02 450.500 48.120 55.642
Transferuri voluntare-sponsorizări 37.02 15.000 50.100 48.298
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 350.500 29.000 27.914
Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 510.000 1.266.300 959.744
Subvenţii de la alte administraţii 43.02 90.000 90.000 30.560
Sume primite de la UE în contul plăţilor 
efectuate 

45.02 4.044.045 5.514.270 5.514.270

Total venituri  41.081.200 45.443.645 44.785.666
II. CHELTUIELI 

Denumire indicator Cod 
indicator 

Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

Autorităţi publice 51.02 3.222.000 3.198.000 2.939.190
Alte servicii publice generale 54.02 270.000 270.000 200.685
Tranzacţii privind datoria publică 55.02 205.000 251.000 7.650
Transferuri cu caracter general 56.02 13.000 13.500 13.447
Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 515.000 515.000 438.624
Învăţământ 65.02 23.721.500 25.016.900 24.535.848
Sănătate 66.02 30.000 154.300 144.957
Cultură, recreere, religie 67.02 1.032.700 1.067.800 874.213
Asigurări şi asistenţă socială 68.02 2.409.000 2.413.290 1.807.277
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.165.000 2.539.000 2.103.854
Protecţia mediului 74.02 298.000 298.000 263.782
Transporturi 84.02 7.200.000 9.706.855 8.239.927
Total cheltuieli  41.081.200 45.443.645 41.569.454
 
III. EXCEDENT DIN EXECUŢIA  ANULUI  2009:       3.216.212                                                                     
 
                          PRIMAR,                                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                   Ing. Vasile Tofan                                                                        ec. Cezara Dănilă 
 



 
 
        ROMÂNIA                                                                                                               Anexa nr. 2 
     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                  la H.C.L. nr......./............. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
 

 
CONTUL DE EXECUŢIE 

AL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN 
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL 

LA  31.12.2009 
 
I. VENITURI 
                                                                                                                                          -lei- 
Denumire indicator Cod 

indicator
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

Venituri din prestări servicii şi alte 
activităţi 

33.10 28.000 28.000 22.605

Subvenţii de la alte administraţii-bugetul 
local 

43.10 727.700 784.700 660.005

Sume primite de la UE în contul plăţilor 
efectuate – pentru Colegiul Tehnic 
„Mihai Băcescu” 

45.10 - 88.200 88.200

Total venituri  755.700 900.900 770.810
 
 
 
II. CHELTUIELI 
 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

Cultură, recreere, religie, din care: 67.10 755.700 755.700 625.629
   - Muzee 67.10.03.03 650.000 650.000 549.411
   - Casa de cultură 67.10.03.06 105.700 105.700 76.218
Învăţământ – Colegiul Tehnic „Mihai 
Băcescu” 

65.10 - 145.200 145.181

Total cheltuieli  755.700 900.900 770.810
 
 
 
 
                         PRIMAR,                                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
                   Ing. Vasile Tofan                                                                            ec. Cezara Dănilă                    
 
 



 
 
           ROMÂNIA                                                                                                     Anexa nr. 3 
     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                        la H.C.L. nr....../..................... 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
 
 

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

DIN VENITURI PROPRII 
LA  31.12.2009 

 
 
 
    SOLD LA 31.12.2008:      302.762 LEI 
 
I. VENITURI 
                                                                                                                                       -lei- 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

Venituri din proprietate 30.15 593.190 602.990 867.828
Venituri din prestări servicii 33.15 879.990 967.305 865.142
Diverse venituri 36.15 140.250 140.250 154.056
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.15 - 200 166
Total venituri  1.613.430 1.710.745 1.887.192
 
 
II. CHELTUIELI 
 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

Învăţământ 65.15 910.430 997.745 789.416
Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică- Piaţă-Bazar 

70.15 703.000 713.000 576.477

Total cheltuieli  1.613.430 1.710.745 1.365.893
 
 
 EXCEDENT/DEFICIT  DIN EXECUŢIA  ANULUI  2009:            521.299                                                
 
    SOLD LA 31.12.2009:     824.061  LEI 
 
 
 
                 PRIMAR,                                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
            Ing. Vasile Tofan                                                                         ec. Cezara Dănilă 



 
    ROMÂNIA                                                                                                                   Anexa nr.4 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                                           la H.C.L. nr....../............... 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL FONDURILOR EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL 

LA  31.12.2009 
 
  SOLD LA 31.12.2008:                  3.040.105 
     Din care: - Fond de rulment:       2.635.808 
                     - Taxe speciale:                74.363 
                     - Depozit construcţii  
                        de locuinţe:                  329.934 

I. VENITURI                                                                                                                          - lei  
Denumire indicator Cod 

indicator
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

Taxe speciale 36.11.06 101.000 101.000 26.855
Depozite speciale pentru construcţii de 
locuinţe 

36.11.08 330.000 330.000 41.416

Fond de rulment 36.11.10 2.605.000 2.605.000 3.225.782
Total venituri  3.036.000 3.036.000 3.294.053
 
     II. CHELTUIELI 

Denumire indicator Cod 
indicator

Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

Autorităţi publice 51.11 512.000 498.000 61.300
Alte servicii publice generale, din care: 
    - împrumuturi pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă 

54.11 604.000 
 

600.000 

604.000

600.000

3.829

-
Învăţământ 65.11 45.000 45.000 -
Cultură, recreere şi religie 67.11 536.500 536.500 495.480
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.11 1.338.500 1.352.500 848.959
Total cheltuieli  3.036.000 3.036.000 1.409.568
 
 EXCEDENT DIN ANUL 2009:      1.884.485 
 
 SOLD LA 31.12.2009:                       4.924.590                                                                                                 
    Din care: - Fond de rulment:            4.628.570 
                   - Taxe speciale:                      86.754 
                   - Depozit construcţii 
                      de locuinţe:                        209.266 
 
 
                             PRIMAR,                                                                 DIRECTOR EXECUTIV,     
                      Ing. Vasile Tofan                                                                   ec. Cezara Dănilă 
 



          ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr.9 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                                            la H.C.L.nr......./.................. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 

SITUAŢIA 
privind facilităţile fiscale acordate în anul 2009, a sumelor înregistrate  

în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în lista de rămăşiţă 
la data de 31.12.2009 

                                                                                                                            -lei- 
                          Denumire indicator Cod 

indicator 
Facilităţi 
fiscale 

acordate 
(bonificaţie 

10% pt. plată 
până la 31.03 

Sume 
înregistrate 
în evidenţa 
insolvabili 

Sume 
înreg. în 
lista de 

rămăşiţă 

Impozit şi taxa pe clădiri, din care: 07.02.01 51.047 - 1.401.264
 - Impozit pe clădiri – persoane fizice 07.02.01.01 51.047 - 252.552
 - Impozit şi taxa pe clădiri – pers. juridice 07.02.01.02 - - 1.148.712
Impozit şi taxa pe teren, din care: 07.02.02 20.399 - 275.008
 - Impozit pe teren – persoane fizice 07.02.02.01 17.763 - 102.178
 - Impozit şi taxa pe teren – pers. juridice 07.02.02.02 - - 150.593
 - Impozit pe terenul din extravilan 07.02.02.03 2.636 - 22.237
Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 - - 6.994
Impozit pe mijloacele de transport, din care: 16.02.02 19.811 - 339.662
 - Impozit pe mijloace de de transport 
deţinute de persoane fizice 

16.02.02.01 19.811 - 219.790

- Impozit pe mijloace de de transport deţinute 
de persoane juridice 

16.02.02.02 - - 119.872

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau desf. de activităţi 

16.02.50 - - 3.177

Alte impozite şi taxe 18.02.50 - - 14.767
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 - - 457.325
Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecată, imputaţii şi despăgubiri 

33.02.28 - - 378

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 35.02.01 - 250.679 906.258
Alte venituri 36.02.50 - - 1.872
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat 

39.02.07 - - 2.506

TOTAL  91.257 250.679 3.409.211
 
 
                              PRIMAR,                                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
                       Ing. Vasile Tofan                                                       ec. Cezara Dănilă 
 
 
 
 
 



           ROMÂNIA                                                                                           Anexa nr. 6 
     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                     la H.C.L. nr......./............. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
 
 
 
 

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL FONDULUI DE RULMENT 

LA  31.12.2009 
 
 
                                                                                                                                   - lei - 

Indicatori 
 

Realizări 

Sold la începutul anului 
 

2.635.808

Încasări – total, din care: 
 

3.225.782

   a) Sume din excedentul curent al bugetului local 3.216.212
   b) Dobânzi la disponibil din contul la trezoreria statului 9.570
Plăţi – total, din care: 
 

1.233.020

  a) sume acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă 600.000
  b) sume restituite din cele acordate pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă (se scad) 

600.000

  c) Sume utilizate pentru acoperirea definitivă a deficitului   bugetar -
  d) Sume utilizate pentru finanţarea unor investiţii 1.233.020
Sold la finele anului 
 

4.628.570

 
 
 
 
 
 
 
                    PRIMAR,                                                                DIRECTOR EXECUTIV, 
             Ing. Vasile Tofan                                                                  ec. Cezara Dănilă                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
      CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                            Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii 

prevăzute pentru anul 2010 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată  la  nr. 
4946/02.03.2010; 
            -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4947/02.03.2010;  
 În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 peivind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e 
şi art. 49, alin. 1 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 indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism a 
Municipiului Fălticeni”, conform anexei nr. 1. 
 Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Reabilitare clădire Galeria Oamenilor de Seamă”, conform anexei nr. 2. 
 Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Construire sală de mese şi sală pentru prepararea hranei la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 4 „ Pinochio” , conform anexei nr. 3. 
 Art.4: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii           
„ Acoperire Piaţa Agroalimentară”, conform anexei nr. 4. 
 Art.5: Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Alimentare cu energie electrică a blocului ANL, situat pe str. Cuza Vodă , f.n.”, 
conform anexei nr. 5. 
 Art.6: Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.7: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Directiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan       
                                                                                AVIZAT 

                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                  Mihaela Busuioc 



        R O M A N I A  
J U D E T U L  S U C E A V A  
M UNI C IP I UL  F AL T I CENI  
          PRIMAR 
Nr. 4946 din 02.03.2010 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotârâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute pentru anul 2010 

1. Reactualizarea Planului Urbanistic General §i a Regulamentului Local de 
Urbanism al municipiului Fălticeni; 

2. Reabilitare clădire „Galeria Oamenilor de Seamă"; 
3. Construire Sală de mese si sală pentru prepararea hranei - Grâdinita cu 

program prelungit nr.4 „Pinochio"; 
4. Acoperire Piata Agroalimentară - municipiul Falticeni; 
5. Alimentare cu energie electrică a blocului ANL, 56 apartamente, str. Cuza 

Vodă, f.n. 
Pentru promovarea investitiilor propuse deja prin bugetul local al municipiului 

Fălticeni pe anul 2010 , s-au întocmit de către Directia tehnică caietele de sarcini pe fiecare 
obiectiv in parte .Demararea procedurilor legale de licitaţe publică impune aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici prevazuti in caietele de sarcini intocmite pe fiecare obiectiv. 
Astfel : 

1. Reactualizarea P.U.G.-ului şi a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului 
Fălticeni este necesara pentru a putea emite în continuare autorizatii de construire în 
conditiile actuale ale dezvoltării urbane , de a stabili limitele intravilanului 5i de a 
îngloba toate Planurile Urbanistice Zonale deja aprobate în perioada de aproape 10 
ani, de valabilitate a P.U.G.-ului actual. 
2. Ultima reparţe capitală a clădirii „Galeria Oamenilor de Seamă" a fost in urma cu 38 
de ani. Pentru a păstra această clădire în circuitul memorial al Făticeniului este 
necesara reabilitarea cladirii si readucerea în circuit a fostului apartament unde a locuit 
Vasile Lovinescu. Există o experiză tehnică de reabilitare a clădirii, precum şi un acord 
de principiu dat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu. 
3. Construirea Sălii de mese si a sălii pentru prepararea hranei la Gràdinita cu program 
prelungit nr. 4 ,Pinochio" constă de fapt in extinderea clădirii actuale pentru a se 
indeplini condiţiile minime de functionare normală a acestei institutii de învàţâmânt. 
Pentru a simplifica procedurile şi a reduce timpul execuţiei, s-a adoptat soluţia ca 
lucrarile de proiectare şi execuţie să facă obiectul unei singure licitatii publice. Această 
solutie implică costuri financiare mai mici decât in cazul in care lucrarile ar fi scoase la 
licitatie separat. 
4. Acoperirea Pietei Agroalimentare creează condiţiile de a practica un comert civilizat, 
igienic, ferit de intemperii atmosferice. Prin proiectul existent deja s-a prevăzut ca 
structura de rezistentà să fie realizată cu ferme de lemn şi tiranti metalici, invelitoare 
din tablă tip Lindab. Caietul de sarcini întocmit stabileşte condiţiile de calitate şi 
cantitate ale proiectului, precum şi procedurile legale de selectare a constructorului. 
5. Blocul de locuinte construit prin Programul A.N.L. cu 56 apartamente, situat pe str. 

Cuza-Vodă, f.n. are nevoie de branşament electric care, potrivit legii, se execută din 



fonduri ale bugetului local. Solutia stabilită de E-on Moldova este de a amplasa un 
post de transformare pe perete blocului care să asigure necesarul de energie al 
clădirii. Este necesară alegerea unui executant al lucrării prin procedura de licitatie 
publică prevăzută de legislatia in vigoare. 

Propun Consiliului Local a Municipiului Fălticeni spre analiză si aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 
investifli prevazute pentru anul 2010. 

 
 
 

                                                            INITIATOR, 
                                                              PRIMAR, 

                                                                 Ing. Vasile Tofan     

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria municipiului Fălticeni 
Directia tehnică 

Nr. 4947 din 02.03.2010 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute pentru anul 2010 

1. Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de 
Urbanism al municipiului Fălticeni; 

2. Reabilitare clădire „Galeria Oamenilor de Seamă"; 
3. Construire Sală de mese si sală pentru prepararea hranei - Grădiniţa cu program 

prelungit nr.4 ,Pinochio"-, 
4. Acoperire Piata Agroalimentară - municipiul Falticeni; 
5. Alimentare cu energie electrică a blocului ANL, 56 apartamente, str. Cuza Vodă, 

f.n. 
Obiectivele de investitii propuse a fi realizate din bugetul local al anului 

2010 sunt cuprinse in următoarele valori : 
− 500.000 lei - Reactualizare P. U. G. şi R. L. U. al municipiului Fălticeni; 
- 1.000.000 lei Reabilitare clădire „Galeria Oamenilor de Seamâ- " ' 

 - 300.000 lei Construire Sală de mese si sala pentru prepararea hranei - 
Gràdinifa cu program prelungit „Pinochio"; 

 -1.000.000 lei - Acoperire Plata agroalimentară; 
−360.000 lei - Alimentare cu energie electrică a blocului ANL, 56 

apartamente, str Cuza Vodă, fn. 
1. Valabilitatea Planului de Urbanism General expiră la data de 13 iulie 2010, 
după această data autorizaţiile de construire pot fi eliberate numai cu aprobarea 
expresă a Consiliul Local. Valoarea alocată pentru actualizarea P.U.G. este de 
500.000 lei, iar caietul de sarcini reprezintă de fapt o temă de proiectare care va 
cuprinde elemente şi tendinţe actuale de dezvoltare urbană a localităţii, de 
extindere a intravilanului, de stabilire a zonelor de protectie pentru monumente, 
precum şi posibilităţile de a asigura utilităţile necesare şi a defini funcţiile 
predominante ale zonelor. Elementul de noutate faţă de caietele de sarcini 
precedente este că toate avizele necesare pentru a fi validată actualizarea P.U.G.- 
ului cad în sarcina proiectantului. 
2. Clădirea Muzeului „Galeria Oamenilor de Seamă" construită în anul 1850 şi 
reparată în 1972 necesită de urgenţă o reabilitare a constructiei precum şi a 
instalatiilor aferente. Expertiza tehnică întocmitâ în anul 2000 de către exp.Luca  
Lucuşor stabileşte elementele principale de intervenţie asupra structurii de 
rezistenţă a clădirii. Totodată se impune şi reabilitarea instalaţiei electrice, termice 
şi sanitare. Direcţia tehnică propune ca lucrările de proiectare şi execuţie să facă 
obiectul unei singure licitaţii publice, suma alocată pentru întreaga lucrare 
(proiectare si executie) fiind 1.000.000 lei. Cantităţile de lucrări necesare pentru 
reabilitare sunt cuprinse în caietul de sarcini întocmit şi sunt acoperitoare pentru 
realizarea acestui obiectiv. 
3. Construirea sălii de mese şi a sălii pentru prepararea hranei la Grădinita cu 
program prelungit nr. 4 „Pinochio", propuse a fi edificate cu fonduri de la bugetul 



local al municipiului Fălticeni in cursul anului 2010, respectiv suma de 300.000 lei, 
reprezinta o conditie minima pentru funcţionarea acestui obiectiv in 
conformitate cu legislaţia din domeniul medicinei preventive. Direcţia 
tehnică propune ca lucrările de proiectare şi execuţie să facă obiectul unei 
singure licitaţii publice. Caietul de sarcini descrie datele necesare pentru a 
intocmi o proiectare şi o execuţie optimă, care să fie functională cu clădirea 
existentă. 
4. Acoperire Piaţă agro-alimentară - a căror lucrări de construire cu valoarea 
de 1.000.000 lei, au trecut de faza de proiectare, şi este propus caietul de sarcini 
pentru procedura de licitatie in vederea executarii lucrării. Solutia propusă de 
proiectant pentru această lucrare este realizarea de ferme de lemn cu tiranţi 
metalici, sprijinite pe stâlpi din beton armat şi învelitoare din tablă tip Lindab . 
Suprafaţa construită este de 1525 mp şi cu o înălţime liberă în spaţiile 
interioare de 3m. 
5. Alimentarea cu energie electrică a blocului ANL, 56 apartamente, str. Cuza 
Vodă, f.n. - se referă în.fapt la realizarea branşamentului electric la blocul de 
locuinte construit prin Programul A.N.L., situat pe strada Cuza-Vodă, f.n., cu 
un necesar de putere de 177,6 kVV. Soluţia propusă de către E-ON Moldova este 
de construire a unui transformator amplasat pe domeniul public, lângà 
peretele blocului A.N.L. 

Director tehnic, 
Ing. Octavian Perju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 9/26.02.2009 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 4964/03.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar din cadrul Directiei tehnice 
a Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 5004/03.02.2010; 

În temeiul prevederilor art.3, alin.1, art.5 si art.7 din Legea arendarii nr.16/1994, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 din O.U.G.nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in 
agricultura incapand cu anul 2007, si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  precum si ale Regulamentului CE 796/2004; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin.3, art.47 si art.115, 
alin.1, lit.”b” 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 art. 1 din H.C.L. nr. 9/26.02.2009 privind arendarea 
suprafetelor de teren-pasune, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, Asociatiei 
utilizatorilor de păsune „Florina” – Fălticeni, care va avea urmatorul cuprins: 
               „Art. 1 Se aprobă arendarea suprafetei de 241,12 ha teren-pasune, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, respectiv parcelele: Soldanesti(Poligon) 
– 62,75 ha, Soldanesti(Statia de epurare) – 11,21 ha,  Opriseni – 37,94 ha, Buciumeni 
– 62 ha, Tarna Mare – 53,60 ha si Tampesti – 13,62 ha, Asociatiei utilizatorilor de 
pasune „Florina” – Falticeni.” 
                 Art.2. Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
               INITIATOR, 
                 PRIMAR, 
           Ing. Vasile Tofan                                                        Avizat, 
                                                                                    Secretar municipiu, 
                                                                                       Mihaela Busuioc 

 
 
 
 

 
 



 
               ROMÂNIA 
      JUDETULSUCEAVA 
PRIMÀRIA MUNICIPIULUI FÀLTICENI  
         Nr. 4964/2.03.2010 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. 9/26/02/2009 
 

În scopul întocmirii documentatiei necesare obtinerii titlului de proprietate 
pentru suprafetele de teren ce reprezintă păsune- proprietatea privată a Municipiului 
Fălticeni, Comisia municipală Fălticeni pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a procedat la identificarea şi măsurarea suprafetelor de teren cât şi 
la verificarea în baza de date a O.C.P. I Suceava şi A.P.I.A. Fălticeni a hàrtilor 
cadastrale noi, constatându-se următoarele: 

În trupul de păşune Tarna- Mare, o suprafaţă de 8,88 ha se află pe teritoriul 
administrativ al comunei Hîrtop, deşi a fost şi este utilizat de către crescătorii de 
animale din Municipiul Fălticeni . 

Prin adresa nr. 1/1095/05/02/2010 a O.C.P.I.Suceava, documentalia aferentă 
trupului de păşune Tama Mare a fost restituită în vederea avizării şi de către 
Primăria Com. Hîrtop, întrucât suprafata de 8,88 ha se află pe teritoriul acesteia. 

Comisia municipală Fălticeni a purtat discutii cu reprezemantii comisiei locale 
Hîrtop, au avut loc deplasări în teren, solicitându-se prin adresa nr. 5725/09/03/2010 
avizarea documentatiei . 

Prin adresa nr. 822/19/03/2010, Primăria comunei Hîrtop a refuzat avizarea 
planului de situatie şi a planului de încadrare în zonà, cu precizarea de a se 
respecta delimitările oficiale din Serviciul Arhivà şi Informatică al O.C.P.I. Suceava. 

Deasemenea, în urma măsurătorilor s-au găsit diferente între suprafetele de 
teren reale pe trupuri de păşune şi. cele din evidenllele noastre preluate de la 
C.A.P., motiv pentru care se tmpune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 9/26/02/2009, 
în sensul diminuării suprafetei arendate Asociatiei Utilizatorilor de Păşune "Florina"de 
la 250 ha la 241,12 ha (mai putin cu 8,88 ha) dispusă astfel: - Şoldăneşti Poligon 
62,75 ha, - Şoldăneşti Epurare 11,21, Oprişeni 37,94 ha, -Buciumeni 62,00 ha , -
Tarna Mare 53,60 ha , -1-impeşti 13,62 ha, cât şi incheierea unui act aditional privind 
modificarea art 3 la contractul de arendă nr. 13/032/03/2009. 

Fatà de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Fălticeni spre 
analiză şi aprobare proiectul de hotàrâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. 
9/26/02/2009 

 
 

                                                            INITIATOR, 
                                                              PRIMAR, 

                                                                 Ing. Vasile Tofan     



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETULSUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FÀLTICENI  
Nr. 5004/2/03/2010 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. 9/  26/02/2009 

 
 
 
 

Comisia municipalà Fălticeni pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor a întocmit documentaţia necesară obţinerii titlului de proprietate pentru 
suprafeţele de teren ce reprezintă păşune- proprietatea privată a Municipiului Fălticeni. 

În urma măsurătorilor şi identificărilor în teren cât şi a verificării în baza de date a 
O.C.P.I. Suceava şi A.P.I.A Fălticeni a hărţilor cadastrale noi, s-a constatat că în trupul de 
păşune Ţarna-Mare, o suprafaţă de 8,88 ha se află pe teritoriul administrativ al comunei 
Hîrtop, deşi a fost şi este utilizat de către crescătorii de animale din Municipiul  Fàlticeni . 

Prin adresa nr. 1/1095/  05/02/2010 a O.C.P.I. Suceava, documentaţia aferentă 
trupului de păşune Ţarna Mare a fost restituită în vederea avizării şi de către Primăria com. 
Hîrtop, întrucât suprafaţa de 8,88 ha se află pe teritoriul acesteia. 

Comisia municipală Fălticeni a purtat discuţii cu reprezentanţii comisiei locale Hîrtop, 
au avut loc deplasări in teren, solicitându-se prin adresa nr. 5725/09/03/2010, avizarea 
documentaţiei . 

Prin adresa nr.822/ 19/03/2010 Primăria comunei Hîrtop a refuzat avizarea planului 
de situaţie şi a planului de încadrare în zonă, cu precizarea de a se respecta delimitările 
oficiale din Serviciul Arhivă şi Informatică al O.C.P.I. Suceava. 

Deasemenea, în urma măsurătorilor s-au găsit diferenţe între suprafeţele de teren 
reale pe trupuri de păşune şi cele din evidenţele noastre preluate de la C.A.P., motiv pentru 
care se impune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 9/26/ 02/2009, în sensul limitării suprafeţei 
arendate Asociaţiei Utilizatorilor de Păşune "Florina" de la 250 ha la 241,12 ha (mai puţin 
cu 8,88 ha) dispusă astfel: - Şoldăneşti Poligon 62,75 ha, - Şoldàneşti Epurare 11,21, 
Oprişeni 37,94 ha, -Buciumeni 62,00 ha , -Ţarna Mare 53,60 ha , -Tîmpeşti 13,62 ha, cât şi 
încheierea unui act adiţional privind modificarea art. 3 la Contractul de arendă nr. 
13/032/03/2009. 

 
 
 

Birou fond- funciar  
Ing. Alecsiu Ancula  
Ing. Bălău Carmen 

 
 



 
 
   

                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                          
                                                                                                                         Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de ameliorare a pajiştilor aferent anului 2010 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată  la  nr. 
4948/02.03.2010; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului Fond funciar, înregistrat la nr. 
4949/02.03.2010;  
            - adresa nr. 11053/14.12.2009 a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Suceava; 
 În baza prevederilor art. 9 din H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002 şi ale Ordinului nr. 235/2003 
privind aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art.45, alin. 1 şi art. 49, alin. 1 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 Programul de ameliorare a pajiştilor aferent anului 2010, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului Fond funciar din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                  Mihaela Busuioc 
 

 
 



 
 
 
ROMANIA 
JUDETULSUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI  
Nr. 4948/2/03/2010 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotàrâre privind aprobarea Programului de ameliorare a pajiştilor 

aferent anului 2010 
 
 
 

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri 
europene prin aplicarea schemelor de plată unică pe suprafaţă. 

La nivelul municipiului Fălticeni, pentru suprafeţele ocupate de păşune-
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, beneficiază Asociaţia Utilizatorilor de 
Păşune "Florina" care a luat în arendă suprafaţa 250 ha prin contractul de Arendă nr. 
13/2/03/2009 . 

Îrnbunătăţirea nivelului de producţie şi utilizare a pajiştilor reprezintă o activitate de 
interes naţional, fiind în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea producţiilor 
animaliere, în principal, din exploatarea speciilor de taurine şi ovine. 

In conformitate cu prevederile Legii 72/2002, art. 9 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii zootehniei 72/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2002, art. 4, 
alin.1 din OM –MAPDR 226/2003 şi OM-MIRA nr.235/2003 (pentru aprobarea Strategiei 
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe 
termen mediu şi lung) s-a întocmit Programul de ameliorare a pajiştilor aferent anului 
2010. 

Prin acest program se prevăd lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor prin însămânţări, 
supraînsămânţări, fertilizări cu îngrăşăminte chimice şi organice, desecări, combaterea 
eroziunii (conform. pct. G. din program), lucrări ce vor fi realizate în funcţie de sumele 
încasate din subvenţii A.P.I.A. 

Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Fălticeni spre analiză 
şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de ameliorare a pajiştilor 
aferent anului 2010. 
 
 

Initiator, 
Primar Vasile Tofan 

 
 
 
 
 
 



 
                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                      Proiect 
 
 

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. 
4960/02.03.2010; 
                 - 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. 
4961/02.03.2010;  
 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. 

150 x - - - - 

 
 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren în suprafaţă de 150 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 
                                                       
                                                                                      

                                                                                    AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                   Mihaela Busuioc 
                     



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 4960/02.03.2010 
 
 

 
 

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. 

 Inventarul 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 150 mp 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 
 
 
 
 
 
                        



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 4961/02.03.2010 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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. 6954/2010, prin care solicită 

atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprefeţe 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 150 

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 150 m.p., situată în 

municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării f.n., în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Fălticeni. 

 
Comisia 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. superior Constantin Cîrjă 
 
 
 
 
 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                           Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 150 m.p. teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe str. 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.     
6995/25.03.2010; 

                   -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6996/25.03.2010;  
             -   cererea d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 6954/24.03.2010; 
 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, republicată, 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 aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Biriş Ioan, a suprafeţei de  150 m.p. 
teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării, f.n., în vederea 
construirii unei locuinţe, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 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                                                          
                                                                                       
                                                                              

                                                                                                                 AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                  Mihaela Busuioc 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 6995/02.03.2010 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 150 m.p. teren, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe str. 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. 

 Dl. Biriş Ioan îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru atribuirea în folosinţă 

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

destinat construirii unei locuinţe proprietate personală. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat suprafaţa de 150 mp 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 150 m.p. teren, proprietatea privată a 

Municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării, f.n., d-lui Biriş Ioan, în vederea 

construirii unei locuinţe. 

  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia tehnică        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 6996/02.03.2010 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 150 

m.p. teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării 
f.n., 

 d-lui Biriş Ioan, în vederea construirii unei locuinţe 
 

 
 
 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat suprafaţa de 150 mp teren, situat pe str. Magazia Gării f.n., 

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

condiţiile legii. 

 Prin cererea nr. 6954/24.03.2010 dl. Biriş Ioan a solicitat atribuirea în folosinţă 

gratuită a unui teren, în vederea construirii unei locuinţe. 

 Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia 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. 

 După finalizarea în termen a construirii locuinţei, Consiliul Local poate hotărî, la 

solicitarea beneficiarului, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, în condiţiile 

legii.                     

 
 

 
 

Direcţia tehnică, 
Dir. ex. Octavian Perju 

 
 
                       



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                            Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Fălticeni 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  nr. 
4956/02.03.2010; 
            - raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, 
înregistrat la nr. 4957/02.03.2010;  
            - adresa nr. 873334/2010 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Bucovina” al 
Judeţului Suceava; 
 În baza prevederilor art. 14, alin. 2 din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de 
organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale art. 13, lit. a din 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Ordinului M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, pct. 8, art.45, alin. 1 şi art. 49, 
alin. 1 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 de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Fălticeni, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                  Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         ROMÂNIA 
              JUDEŢUL  SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR                       
                                                                                            
                                                                                              Nr. 4956/02.03.2010 
      
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

în municipiul Fălticeni 
 
 
 
 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde 
riscurile potenţiale identificate la nivel de municipiu, măsurile, acţiunile şi resursele 
necesare pentru managementul riscurilor respective, scopul acestuia fiind acela de a 
permite autorităţilor şi celorlalţi factori de decizie să facă alegerile cele mai bune referitoare 
la: 

- prevenirea riscurilor; 
- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; 
- elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 
- alocarea resurselor necesare. 

Potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 132/2007 Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor se întocmeşte de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de 
Consiliul Local. 

Având în vedere cele expuse supun spre analiză si aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
municipiul Fălticeni. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
                         
 
 
 
 
 
 



 
              ROMÂNIA 
     JUDEŢUL  SUCEAVA 

            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                            Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării funcţionarilor publici 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

. 

Consiliul local al municipiului Fàlticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 

- expunerea de motive a d.lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistratà la Br. 4950 / 
02.03.2010;  

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la Br. 4951 / 
02.03.2010; 
În baza prevederilor art. 11, alin. (1), lit. „a", alin. (2), alin. (3), alin. (4) din Anexa 

nr.III – Reglementările specifice funcţionarilor publici din Legea-cadru nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit."a", alin. 3, lit. "b", art. 45. alin. 1 şi 
art. 50 din .5/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
cornpletările ulterioare; 

H O TĂRĂŞT E  
Art. 1 (1) Se aprobă acordarea de stimulente salariale impozabile unui număr de 

nouă funcţionari de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni, - diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile 
publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiiie publice locale în care sunt 
numiţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate. 
(3) Suplimentele salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, începând cu data 

de 01.04.2010 în vedere că veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele 
defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2009, au fost mai mari 
decât cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive, deliberative 
şi aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni, Direcţia economică şi Serviciul resurse umane 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                  Mihaela Busuioc 



 
MUNICIPIUL FĂTICENI  
Nr. 4950 din 02.03.2010 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul 
salarizării funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului municipiului Fàlticeni 
 
 

Prin apariţia Legii-cadru nr. 330/2009 – privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, s-a creat cadrul legal prin care, la punerea ordonatorului principal 
de credite, consiliile locale pot acorda suplimente salariale funcţionarilor publici egale cu 
diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de 
bază prevăzut pentru funcţiile publice locale, în care au fost numiţi, cu condiţia ca veniturile 
proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în 
trimestrul sau anul anterior de calcul, să fie mai mari sau egale cu cheltuielile pentru 
autorităţile executive, deliberative şi aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fàlticeni. 

Prin măsura pe care o propunem se va respecta principiul salarizării în raport 
complexitatea şi diversitatea activităţilor desfăşurate, în speţă acordarea unor suplimente 
salariale funcţionarilor publici care sunt implicaţi iîn implementarea proiectelor cu finanţare 
europenă, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre, având în vedere că, 
potrivit aceluiaşi act normativ, nu mai pot fi stabilite salarii de merit şi nici nu pot fi plătite 
orele suplimentare in cursul anului 2010. 

Consider proiectul de hotărâre ca fiind legal, oportun şi propun aprobarea lui în 
forma prezentată. 

 
 
 
 

PRIMAR 
Ing. Vasile Tofan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr.4951 din 02.03.2010 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

salarizării unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni 

 
 

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul resurse umane a 
analizat proiectul de hotărâre aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării unor funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fàlticeni. 

Conform art. 11, alin.(1), lit. "b" din Anexa nr. III — Reglementări specifice funcţionarilor 
publici la Legea — Cadru cu nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, la propunerea primarului municipiului Fàlticeni pentru funcţiile publice 
pot fi stabilite suplimente salariale, egale cu până la diferenţa dintre salariul de bază 
prevăzut pentru funcţiile publice teritoriele şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile 
publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita 
fondurilor disponibile in bugetul local. 

Acordarea suplimentelor salariale stabilite se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local. 
Suplimentele salariale pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local, 

exclusive cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, în trimestrul / anul anterior 
de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile 
executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fàlticeni. 

Până la data apariţiei legii unitare, funcţionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni numiţi în funcţii publice conform Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, au fost salarizaţi, conform anexelor pentru 
funclii publice locale, dar in temeiul celor de mai sus, propunem să se acorde suplimentele 
salariale egale cu până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice 
teritoriale şi cele locale, pentru un număr de nouă funcţionari publici de execuţie şi de 
conducere, care sunt implicaţi în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, 
conform anexei care face parte din prezenta hotàrâre, având in vedere că potrivit aceluiaşi 
act normative, nu mai pot fi stabilite salarii de merit pentru anul 2010 şi nici ore 
suplimentare nu mai pot fi plătite în cursul anului 2010. 

Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte 
condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal 
Fàlticeni. 

 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
Şef serv. Nicu Răileanu 
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