
                    R O M Â N I A                                                                                         PROIECT 
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
                                                                                                                             
                                                                    HOTĂRÂRE 
                          privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.2131 
din 03.02.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 2132 din 03.02.2011 

- adresele nr. 60022 din 06.01.2011, nr.60039 din 11.01.2011 şi nr. 60074 din 
20.01.2011 de la  D.G.F.P. Suceava; 

- adresele nr. 234 din 05.01.2011 şi  nr. 871 din 17.01.2011 de la Consiliul Judeţean 
Suceava; 

- adresa nr.721 din 27.01.2011 de la Direcţia de Sănătate Publică – judeţul Suceava; 
- adresa nr. 467 din 31.01.2011 de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”; 
- adresa nr. 581 din 27.01.2011 de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”; 
- adresa nr. 684  din 31.01.2011 de la Colegiul Agricol; 
- adresa nr. 60 din 29.01.2011 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Al.I.Cuza”; 
- adresa nr. 237 din 28.01.2011 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu”; 
- adresa nr. 226 din 28.01.2011 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihail 

Sadoveanu”; 
- adresa nr. 223 din 28.01.2011 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea”; 
- adresa nr. 51 din 31.01.2011 de la Grădiniţa cu program normal nr. 7 „Voinicelul”; 
- adresa nr. 75 din 28.01.2011 de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 „Pinocchio”; 
- adresele nr. 323 din 13.01.2011 şi nr. 465 din 31.01.2011 de la Spitalului Municipal; 

        În baza: 
- prevederilor Legii nr. 286 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 
- prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederilor Legii nr. 69 / 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; 
- prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 7/57/ 2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor 
de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale 
pe anul 2011; 

        În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a”, art. 49 
şi art.63, alin.1, lit. „c” şi alin.4, 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 Bugetul local pe anul 2011, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b. 
       Art.2: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2011, conform anexelor nr. 2, 2a şi 2b. 



       Art.3: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii pe anul 2011, conform anexelor nr. 3, 3a şi 3b. 
       Art.4: Se aprobă Bugetul general consolidat pe anul 2011, conform anexei nr. 4. 
       Art.5: Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2011 pe grupe de investiţii şi 
surse de finanţare, conform anexei nr. 5. 
       Art.6: Se aprobă Fişele obiectivelor de investiţii noi şi în continuare, conform anexelor nr. 
6-15. 
       Art.7: Se aprobă Detalierea poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” cuprinsă în 
Programul de investiţii publice pe anul 2011, conform anexei nr. 16. 
       Art.8: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei unor unităţi de cult din 
municipiul Fălticeni după cum urmează: 

- 10.000 lei Parohiei „Sfântul Nicolae” 
- 10.000 lei Parohiei „Naşterea Domnului” 
- 30.000 lei pentru Catedrala „Învierea Domnului” 

       Art.9: Se aprobă ca excedentul rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010 să 
fie utilizat astfel: 

- 5.228.100 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a Bugetului 
local pe anul 2011; 

-  200.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 
între venituri şi cheltuieli în anul 2011. 

       Art.10: Se aprobă ca excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010 să se reporteze în anul 2011 
cu aceeaşi destinaţie, conform anexei nr. 17. 
       Art.11: Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din 
Bugetul local, conform anexelor nr. 18 - 26. 
       Art.12: Se aprobă bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii din cadrul 
unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, conform anexelor nr. 27 - 32. 
       Art.13: Se aprobă bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii Piaţa 
Agroalimentară – Bazar, conform anexei nr. 33. 
       Art.14: Se aprobă bugetul Spitalului Municipal conform anexelor nr. 34 şi 34a. 
       Art.15: Se aprobă bugetul Muzeului de artă „Ion Irimescu” conform anexei nr. 35. 
       Art.16: Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru aparatul de 
specialitate al Primarului şi pentru instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, conform 
anexei nr. 36. 
      Art.17: Anexele nr. 1 – 36 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.18: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi instituţiile publice 
subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                                                                                                     
                   
                                                             INIŢIATOR 
                                                               PRIMAR,   
                                                         Ing. Vasile Tofan                                                                                        
                                                                                                           
                                                                
                                                                                                                         AVIZAT                                     
                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 



                      ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr.2131 / 03.02.2011  
 
                     
                                              EXPUNERE DE MOTIVE  
                                  la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
                                bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 
 
 
         În activitatea de proiectare a bugetului local  pe cele două componente: venituri şi 
cheltuieli, am avut în vedere resursele financiare estimate a se realiza în vederea acoperirii 
cheltuielilor privind: învăţământul preuniversitar, asistenţa şi protecţia socială, sănătatea, 
activităţile social-culturale, ordinea şi siguranţa publică, întreţinerea domeniului public dar şi 
dezvoltarea locală. 
        Începând cu anul 2011, bugetul se întocmeşte pe două secţiuni: de funcţionare şi de 
dezvoltare. De asemenea, nu vor mai exista disponibilităţi din fond de rulment, taxe speciale sau 
depozite speciale pentru construcţii de locuinţe, acestea regăsindu-se în veniturile bugetului 
local. Excedentul anului precedent va acoperi diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile anului în 
curs. 
       Tot ca o noutate, din acest an, în situaţia în care gradul de încasare a veniturilor proprii în 
ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează 
veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. 
       În acest an, Consiliul Judeţean a alocat municipiului Fălticeni 1.850.000 lei din impozitul pe 
venit şi TVA pentru echilibrarea bugetului local. Finanţele judeţene au repartizat suma de 
402.210 lei din impozitul pe venit şi TVA pentru echilibrarea bugetului local şi suma de 
17.716.100 lei din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate de la nivel local, care 
cuprind: salariile din învăţământ, salariile însoţitorilor pentru persoane cu handicap, cheltuielile 
pentru serviciul de evidenţă a persoanelor, încălzirea cu lemne a beneficiarilor de ajutor social şi 
cheltuielile pentru obiecte de inventar la şcoli. Nu se mai asigură din TVA bursele elevilor şi 
ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416 / 2001. 
        Pentru continuarea construcţiei la Spitalul Municipal, Ministerul Sănătăţii a alocat din 
veniturile proprii ale ministerului suma de 20.000.000 lei. 
       Având în vedere veniturile proprii, sumele alocate din veniturile bugetului de stat, ale 
bugetului Ministerului Sănătăţii, subvenţiile pentru încălzirea cu lemne şi sumele estimate a se 
încasa pentru plăţile efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, am prevăzut 
cheltuieli pentru secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare în sumă totală de 76.743.171 lei. 
Această sumă include toate cheltuielile bugetului general consolidat.  
        Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este acoperită de excedentul bugetului local şi 
excedentele rezultate din execuţia activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  
 
      Excedentul bugetului local pentru anul 2010 este de 5.428.103 lei. 
      Cheltuielile de personal sunt plafonate în acest an la suma de 30.607.000 lei, care include: 
   - cheltuieli de personal pentru învăţământ: 16.676.600 lei 
   - cheltuieli de personal pentru spital:     8.800.000 lei 



   - cheltuieli de personal pentru aparatul de specialitate (inclusiv însoţitori, muzee, piaţă): 
5.130.400 lei. 
      Cheltuielile materiale sunt în sumă de 15.271.864 lei iar pentru asistenţa socială este 
repartizată suma de 678.000 lei.  
      De asemenea, bugetul consolidat mai cuprinde suma de 985.000 lei care reprezintă 
contribuţia locală pe anul 2011 la cele două proiecte judeţene: „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă” şi „Sistem de management integrat al deşeurilor” . 
      Pentru burse a fost alocată suma de 100.000 lei şi pentru susţinerea unor unităţi de cult, suma 
de 50.000 lei. Aceste sume se regăsesc cuprinse la articolul bugetar „Alte cheltuieli”. 
      Cea mai mare sumă, după cheltuielile de personal, este alocată cheltuielilor de capital: 
23.991.596 lei. Cele mai importante investiţii, alături de construcţia noului spital, sunt: o sală de 
sport pentru Şcoala „Mihail Sadoveanu” – 350.000 lei, continuarea lucrărilor la Galeria 
Oamenilor de seamă – 900.000 lei, ratele la ELBA Timişoara pentru iluminatul public – 438.000 
lei, definitivarea P.U.G.-ului – 323.000 lei, o parcare pe strada Nicolae Beldiceanu – 300.000 lei. 
Detalierea cheltuielilor de capital este prezentată în Programul de investiţii. 
      Programul de investiţii pe anul 2011 cuprinde, pe lângă cheltuielile de capital, şi cheltuielile 
pentru continuarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă: reabilitarea străzilor şi reabilitarea 
muzeului „Ion Irimescu”, în sumă totală de 5.009.711 lei. 
      Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, odată cu bugetul local se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor 
de bază pentru toate instituţiile subordonate consiliului local. În anexa nr. 36, numărul de 331 
persoane din aparatul de specialitate al primarului include 90 de însoţitori pentru persoane cu 
handicap. 
        Având în vedere motivele expuse, supun spre aprobare Consiliului Local  Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011. 
 
 
                                                      INIŢIATOR                               
                                                        PRIMAR,                                                 
                                                 Ing. Vasile Tofan 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ROMÂNIA                                                         Nr. 2132 / 03.02.2010 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
                                                    RAPORT DE SPECIALITATE 
                                   la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  
                                             de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 
 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 
proiectul bugetului local pentru anul 2011 a fost afişat pe pagina de internet a municipiului 
Fălticeni şi a fost transmis în format electronic Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
vederea publicării pe pagina de internet a acestuia. 
          Începând din acest an, bugetele se aprobă şi pe secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare. 
De asemenea, prin ordin al Ministrului finanţelor publice a fost aprobată macheta de aprobare a 
bugetului general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale. 
         Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor şi cuprinde veniturile 
necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. 
        Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cuprinzând veniturile şi 
cheltuielile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local. 
        Veniturile şi cheltuielile bugetelor, cumulate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 
alcătuiesc bugetul general, care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre 
bugete, reflectă dimensiunea efortului financiar public. 
       Ordonatorii principali de credite pot să prevadă vărsăminte din secţiunea de funcţionare 
pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate pentru 
acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Altfel spus, dacă secţiunea de funcţionare 
prezintă deficit, care nu poate fi acoperit din excedentul anului precedent, unitatea administrativ-
teritorială nu poate face cheltuieli pentru dezvoltare decât în limita veniturilor primite de la 
Uniunea Europeană sau de la bugetul de stat pentru proiecte de dezvoltare şi a veniturilor din 
valorificarea unor bunuri .  
       Veniturile din valorificarea unor bunuri pot fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli, 
prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor. 
       Excedentele rezultate din execuţia bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii se reportează în anul următor potrivit hotărârii autorităţilor deliberative iar excedentul 
anual al bugetului local se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative astfel: 

- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 
- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
 
                                                       DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                            Ec. Cezara Dănilă 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                              Proiect 
 

                 HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Suceava” 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2143/03.02.2011; 

-   prevederile art. 12, alin. (1), lit. c), 28 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36, alin. (4), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 şi al art. 45, alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava”, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            Art.2: Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR 

          Ing. Vasile Tofan             
 

     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 



   R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 2143 din 03.02.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava  

 
 
 Devenind stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, România este 
obligată să-şi îmbunătăţească calitatea şi accesul la infrastructura de apă şi apă uzată, 
prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor 
urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul 
serviciilor de apă/apă uzată. În acest sens, sectorul de apă/apă uzată va beneficia de 
cea mai mare parte a finanţării din fondurile europene alocate prin POS Mediu.  

Respectând aceste cerinţe, investiţiile propuse a fi finanţate pe această cale vor 
avea în vedere extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, a staţiilor de 
tratare ape potabile şi ape uzate precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi 
canalizare.  
În acest context naţional, SC ACET SA Suceava a pus la dispozitia autorităţilor publice 
locale, pentru a răspunde solicitării acestora în îndeplinirea angajamentelor asumate în 
sectorul serviciilor de apă/apă uzată, contractul nr. 01/17.03.2010 - “Asistenţa Tehnică 
pentru întocmirea Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, a dosarelor de licitaţie pentru 
Contractele de lucrări şi servicii şi supervizarea Lucrărilor”. Acest contract a fost semnat 
pe data de 17.03.2010 între operatorul regional SC ACET SA şi consorţiului EPTISA 
România şi EPTISA Servicios de Ingenieria SL. Proiectele care urmează a fi întocmite 
în cadrul acestei asistenţe tehnice vizează finanţarea în cadrul Axei prioritare 1 a POS 
Mediu – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.  
Organizaţiile implicate în acest proiect sunt:  
Consiliul Judeţean Suceava, Asociaţia Judeţeană de Dezvoltare Intercomunitară 
Suceava, Autorităţile locale implicate - sunt beneficiari ai acestei asistenţe tehnice.  
S.C. ACET S.A. Suceava – este “Beneficiarul Final” şi “Autoritatea Contractantă” a 
serviciilor de asistenţă tehnică.  
În cadrul acestei asistenţe tehnice, organizaţiile beneficiare aminitite împreună cu 
consultanţa au pregătit un proiect de investiţii la nivel regional, proiect al cărui obiectiv 
general este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava în 
scopul de a satisface prevederile Tratatului de Aderare, a obiectivelor POS Mediu și ale 
Axei Prioritare1 în care se încadrează.  
În acest moment, consultantul Eptisa a finalizat Aplicaţia de finanţare din Fondul de 
Coeziune incluzând documentele aferente adică Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost-
Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului. Aceasta fost 
transmisă spre analiză şi aprobare Operatorului Regional ACET precum şi Autorităţilor 
Locale implicate în proiect.Este un pas logic de urmat, astfel înainte de transmiterea 



Aplicaţiei spre aprobare Autorităţii de Management şi CE , Studiul de Fezabilitate şi 
indicatorii Tehnico-Economici ai proiectului trebuie să fie aprobaţi de către organismele 
direct implicate.  
Studiul de Fezabilitate reprezintă a doua etapă în pregătirea documentaţiei pentru 
Aplicaţia pentru Fonduri de Coeziune, etapă care urmează primei etape – aceea de 
pregătire a Master Planului pentru apă şi apă uzată. Studiul s-a concentrat pe acele 
investiţii care au fost definite ca prioritare şi incluse în în Faza 1 în Master Plan, 
corespunzând proiectelor care vor fi propuse co-finanţării din fonduri EU. Acesta conţine 
analizele tehnice, financiare şi instituţionale, studiile de impact şi proiectarea cerută 
pentru Aplicaţia pentru co-finanţarea proiectelor, în concordanţă cu legislaţia naţională 
şi europeană în vigoare dar şi cu Ghidul pentru întocmirea Studiilor de Fezabilitate 
pentru proiectele finanţate prin POS Mediu.  
Analizele întreprinse anterior, la faza elaborării documentaţiei Master-Plan-ului au fost 
verificate, revizuite şi detaliate pe perioada colectării datelor necesare pentru 
elaborarea documentaţiei Studiului de Fezabilitate şi o serie de noi elemente au 
clarificat unele aspecte definitorii ale proiectului. Practic, pentru definirea măsurilor 
prioritare, sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată au fost analizate din punct de 
vedere tehnic luându-se în considerare elementele principale conţinute în cadrul fiecărei 
componente ale acestora.  
Pentru atingerea obiectivului propus, următoarele măsuri au fost identificate ca 
prioritare:  
Pentru alimentări cu apă:  
- Conformare cu Legea Calităţii Apei nr.458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi 
de Directiva Consiliului European 98/ 83/CE referitoare la calitatea apei pentru 
consumul populației, în zonele de implementare a proiectului;  
- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate în zona de implementare a proiectului, 
prin creşterea ratei de conectare de la 59% în Gura Humorului în 2009 și maximum 
77% în Suceava în 2009, până la 100% în 2014.  
- Asigurarea siguranței în exploatare și continuitatea serviciului de apă.  
- Asigurarea calității și disponibilității serviciului de apă bazat pe principiul costului de 
maximă eficiență, calitatea serviciului și accesibilitatea populației.  
- Asigurarea unui sistem de apă potabilă fără întreruperi și la presiune corespunzătoare.  
- Reducerea pierderilor de apă în aria de acoperire a proiectului, prin reabilitarea 
sistemului de distribuție, de la un procent de 59% în 2009 la 27% în 2014.  
- Reabilitarea tehnologică a stațiilor de tratare din Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra 
Dornei și Gura Humorului în vederea asigurării calității și siguranței pentru aceste zone 
de deservire 
Pentru apă uzată:  
- Conformare cu standardele de tratare din Directiva Europeană 91/271/CEE şi 
legislaţia naţională ce se referă la colectarea și tratarea apelor uzate urbane din aria 
proiectului.  
- Asigurarea calității și disponibilității serviciului de apă uzată bazat pe principiul costului 
de maximă eficiență, calitatea serviciului și accesibilitatea populației.  
- Îmbunătățirea accesului la serviciile de colectare a apelor uzate în zona de 
implementare a proiectului, prin creşterea ratei de conectare de la 52% în Rădăuţi în 
2009 și maximum 77% în Suceava în 2009, până la 100% în 2014.  



- Reabilitarea rețelei de canalizare cu cele mai mari defecte în scopul de a menține 
funcționalitatea sistemului existent.  
- Reducerea ratei de infiltrare în zona de implementare a proiectului de la 56% în 2009, 
la 30% în 2014, prin reabilitarea sistemului de canalizare.  
- Îmbunătăţirea sistemului de tratare a apelor uzate în aglomerările mari, în acord cu 
Directiva Europeană 91/271/CEE şi legislaţia naţională prin reabilitarea și extinderea 
staţiilor de epurare din Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei și Gura Humorului.  
Valoarea totală investiţiei este de 119.989.198 euro (costuri curente fără TVA). Vor fi 
realizate un număr de 4339 branşamente la reţeaua de distribuţie a apei şi un număr de 
5143 noi racorduri la reţeaua de canalizare, numărul persoanelor care vor beneficia în 
mod direct de aceste investiţii fiind prezentat în tabelul de mai jos:  
 

Aglomerarea Număr persoane 
beneficiare 

Apă potabilă Canalizare 
Suceava 24.355 30.089 
Fălticeni 7.766 8.793 

      Rădăuți 6.284                    13.720 
Vatra Dornei 4.883 5.667 

Gura Humorului 6.306 7.307 

Total populație 

49.594 65.576 
 

În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Suceava.  
 
 
 INIŢIATOR,  
                                                            PRIMAR,  
                                                     Ing. Vasile Tofan  
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                                                                              Proiect 
 

                 HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2144/03.02.2011; 

 În temeiul art. 36, alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 şi al art. 45, alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se aprobă cofinanţarea de către Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, a 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava”, cu suma de 413.305 Euro fără T.V.A., ce reprezintă contribuţia din 
cheltuielile eligibile aferente investiţiilor, defalcate astfel: 

-anul 2011 – 103.326 Euro; 
-anul 2012 – 165.322 Euro; 
-anul 2013 – 144.657 Euro. 

            Art.2: Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR 

          Ing. Vasile Tofan             
 

     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 



  R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 2144 din 03.02.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea cofinanţării proiectului 

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava  

 
 
 
 Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava” finanţat din Fondurile de Coeziune prin Programul POS Mediu , Axa prioritară 
1, întocmit de SC EPTISA ROMANIA se află în etapa de finalizare, urmând depunerea 
spre evaluare la Comisia Europeană. 
 Schema de finanţare a acestui proiect presupune ca finanţarea să se asigure 
astfel: 85% grant UE, 13% buget de stat şi 2% buget local. 
 Având în vedere că Municipiul Fălticeni este beneficiar al investiţiilor ce se 
realizează prin acest Program, se impune participarea şi a comunităţii  locale la 
finanţarea lucrărilor de investiţii cu suma totală de 1.777.212 lei(echivalentul a 413.305 
euro) pentru perioada 2011 – 2013, după cum urmează: 

- anul 2011: 103.326 Euro; 
- anul 2012: 165.322 Euro; 
- anul 2013: 144.657 Euro. 
În acest sens, este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care 

se aprobă cofinanţarea Proiectului, document ce constituie una din condiţiile de 
eligibilitate obligatorii.  

În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava.  

 
 
 
                                                              INIŢIATOR,  
                                                            PRIMAR,  
                                                     Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                              Proiect 

 
                 HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2145/03.02.2011; 

În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1),  art. 45, alin.(1) şi art. 49 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum 
urmează: 
1. Colegiul Naţional "Nicu Gane" 1. prof.CONSTANTIN BULBOACĂ 
  2. 
  3. 
2. Colegiul Agricol 1. prof.GABRIEL MATEI 
  2. 
  3. 
3. Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" 1. prof. OVIDIU-CONSTANTIN DAN 
  2. 
  3. 
4. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. 

Cuza" 
1. ing. EUGEN MOGOŞ 

  2. 
5. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion 

Irimescu" 
1.CĂTĂLIN-CONSTANTIN COSTEA 

  2. 



6. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail 
Sadoveanu" 

1. prof.VASILE SBURLEA 

  2. 
  3. 
7. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan 

Ciurea" 
1. DUMITRU ROMAN 

  2. 
8. G.P.N. nr. 4 "Voinicelul” 1. 
9. G.P.P. nr. 4 "Pinochio" 1.Ed.DULGHERIU MARIA  

  
 

            Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite. 

  
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR 
                   Ing. Vasile Tofan 

             
 

     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
P – REPREZENTANTUL PRIMARULUI 
 
C.E. – REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA PT. EVALUAREA  
CALITĂŢII ÎNVAŢĂMÂNTULUI 
 
1. Colegiul Naţional "Nicu Gane" P: CEZARA DĂNILĂ 
  C.E.:GABRIEL MOROŞANU 

 
2. Colegiul Agricol P: CORNELIU MONORANU 
  C.E.: CĂTĂLIN COMAN 

 
3. Colegiul Tehnic "Mihai 

Băcescu" 
P: OCTAVIAN PERJU 

  C.E.: GHEORGHE ARTENI 
 

4. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. 
Cuza" 

P: SILVIU BUCULEI 

  C.E.: LIVIU GRIGORAŞ 
 

5. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion 
Irimescu" 

P: SORIN CRISTINA 

  C.E.: GHEORGHE NEGURĂ 
 

6. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " 
Mihail Sadoveanu" 

P: LAURA FLOREA 

  C.E.: VIOREL DOMINTE 
 

7. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan 
Ciurea" 

P: LAURENŢIU BĂLĂU 

  C.E.: LĂCRĂMIOARA GRIGORIU 
 

8. G.P.N. nr. 4 "Voinicelul” P: BRÂNDUŞA DASCĂLU 
  C.E.: IOAN CORDUNEANU 

 
9. G.P.P. nr. 4 "Pinochio" P: NICU RĂILEANU 
  C.E.: GHILEA SABIN 

 
  
Clubul Copiilor si Elevilor 
Reprezentatul CL în Consiliul de administraţie: prof. CĂTĂLIN COMAN 
P: cons.jr. SIMONA CIOCAN 
C.E.: ing. GHEORGHE ARTENI 
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            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat 
 
 
 Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, structura consiliilor de administraţie 
ale unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat a fost modificată astfel: 

- în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al 
primarului; un reprezentant al consiliului local. Aceste prevederi  se aplică în mod 
corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;

- în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre 
aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai 
consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt 
membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă;

- în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre 
aceştia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului,                       3 
reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul 
adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă.

Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La 
şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, 
cu statut de observator.

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la 
solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. 

 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a)adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de 

învăţământ;
b)aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de 

învăţământ;
c)aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d)stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e)organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
f)aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi 

schema de personal nedidactic;
g)aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la 

propunerea consiliului profesoral;



h)sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor 
didactice, conform legii;

i)aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j)aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k)îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, 

alături de director;
l)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Întrucât există deja desemnat câte un reprezentant al Consiliului Local în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, propun completarea acestor 
structuri organizatorice, în condiţiile legii. 
 
 
 
                                                            INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Ing. Vasile Tofan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


