
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

  MUNICIPIUL FĂLTICENI  
 
                                                                                                          Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încet ării de drept a mandatului de consilier local al dom nului 

prof. VASILE SBURLEA, prin demisie  
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  demisia din funcţia de consilier local a domnului prof. Vasile Sburlea, înregistrată 
la nr. 6810/30.03.2012; 

-  referatul primarului municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, înregistrat la nr. 
6932/03.04.2012 

       În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. a şi alin. 3 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

            Art. unic:  Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului  prof. VASILE SBURLEA, înscris pe lista electorală a Partidului România Mare 
la alegerile din iunie 2008, prin demisie, şi se declară vacant locul de consilier local.  
 
 
                       INIŢIATOR 
                         PRIMAR 
                 ing. Vasile Tofan 
 
     Avizat 
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
  Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local  

al doamnei  MERCORE PARASCHIVA, membru al Partidulu i România Mare 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 7020 /04.04.2012;  

         - adresa nr. 7009/03.04.2012 a Partidului România Mare – Organizaţia Judeţeană 
Suceava;  
                  În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 
privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei                 
MERCORE PARASCHIVA în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscrisă 
pe lista electorală a Partidului România Mare la alegerile din  iunie 2008. 
            Art.2: Doamna Mercore Paraschiva îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement. 
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare. 
 
                        
                       INIŢIATOR 
                         PRIMAR 
                 ing. Vasile Tofan 
 
     Avizat 
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
 

 



                          ROMÂNIA                                                                                             PROIECT                                                                                                                                
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      FĂLTICENI       
 
                                  
                                                                  H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 
                                                                la data de 31.03.2012 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 6929 / 03.04.2012 ; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 

înregistrat la nr.  6930  / 03.04.2012; 
         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, 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 la data de 31.03.2012, conform Anexei 
nr.1. 
          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii la data de 31.03.2012, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii la data de 
31.03.2012, conform Anexei nr.3. 
         Art. 4 – Anexele nr. 1 –3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 5 – 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                                                                                                                 Anexa nr.1 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                       la H.C.L.nr......./.................. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
                                              CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 
                                                                         la data de 31.03.2012 
       
      I. VENITURI                                                                                                                  -lei- 

                          Denumire indicator Cod 
indicator 

Prevederi 
bugetare  

Incasări 
realizate 

Total venituri               
 

 13.864.315 
 

10.100.357 
 

I. Veniturile secţiunii de funcţionare, din care:  8.611.315 9.442.553 

Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii 03.02 6000 6043 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1451540 1444395 

Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 832100 1701140 

Sume defalcate din TVA 11.02 5375100 4948582 

Taxe pe servicii specifice 15.02 310 75 

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi 

16.02 314801 577550 

Venituri din proprietate 30.02 153071 165012 

Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 64686 62610 

Venituri din taxe administrative 34.02 39660 37028 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 110340 137818 

Diverse venituri 36.02 319407 308963 
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul 
minus) 

37.02.03 -198200 - 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care:   
  - pentru încălzirea cu lemne 
  - pentru mediatorul sanitar 

42.02 142500 
140000 

2500 

53337 
50337 

3000 

II. Veniturile secţiunii de dezvoltare, din care:  5.253.000 657.804 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 198200 - 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - 5663 

Sume din excedentul bugetului local (din anul 
2011) pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

40.02 1980000 577361 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 
  - pentru proiecte cu finanţare nerambursabila 
  - pentru Spitalul Municipal 

42.02 3074800 
74800 

3000000 

74780 
74780 

- 

       
          II. CHELTUIELI 

Denumire indicator Cod 
indicator 

Credite 
bugetare  

Plăţi efectuate 
 

Total cheltuieli  13.864.315 7.804.459 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

 
10 
20 

8.611.315 
5565800 
2483700 

7.227.098 
5335503 
1593363 



- Fonduri de rezervă 
- Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice-Instituţii de cultură 
- Asistenţă socială 
- Alte cheltuieli 

50 
51 

 
57 
59 

30000 
166500 

 
329000 

36315 

- 
124200 

 
149624 

24408 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice-Spital Municipal 
- Alte transferuri-Asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară 
- Proiecte cu finanţare FEN 
- Cheltuieli de capital 

 
51 

 
55 

 
56 
70 

5.253.000 
3130000 

 
593000 

 
985000 
545000 

577.361 
69429 

 
16878 

 
344976 
146078 

Autorităţi publice: 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

51.02 789.000 
679000 
110000 

609.868 
565427 

44441 

Alte servicii publice generale: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

54.02 87.000 
87000 

- 

39.060 
39060 

- 
Ordine publică şi siguranţă naţională: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

61.02 149.000 
149000 

- 

123.408 
123408 

- 

Învăţământ: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

65.02 5.495.315 
5495315 

- 

5.165.618 
5165618 

- 

Sănătate: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.02 3.184.000 
54000 

3130000 

114.141 
44712 
69429 

Cultură, recreere, religie: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.02 1.498.500 
223500 

1275000 

492.894 
147918 
344976 

Asigurări şi asistenţă socială: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

68.02 567.500 
567500 

- 

373.429 
373429 

- 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

70.02 1.157.000 
715000 
442000 

645.744 
527229 
118515 

Protecţia mediului: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

74.02 617.000 
321000 
296000 

236.328 
236328 

- 

Transporturi: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

84.02 320.000 
320000 

- 

3.969 
3969 

            
            Excedent secţiunea de funcţionare:    2.215.455 lei 
            Excedent secţiunea de dezvoltare:    80.443  lei 
       

Ordonator principal de credite 



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

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

DIN VENITURI PROPRII la data de 31.03.2012 
     I. VENITURI                                                                                                          -lei- 

Denumire indicator Cod indicator Prevederi 
bugetare 

Încasări 
realizate 

Total venituri, din care: 
- Spitalul Municipal 
- Piaţa Agroalimentară-Bazar 
- Unităţi de învăţământ 
- Excedent 2011 

 5.499.041 
4.300.005 

170.100 
471.846 
557.090 

4.734.373 
4.180.810 

211.595 
272.188 

69.780 

Secţiunea de funcţionare:  5.237.308 4.657.861 

Venituri din proprietate 30.15 165250 192365 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.15 4742716 4435552 

Diverse venituri 36.15 27000 29692 

Donaţii şi sponsorizări – pentru Spitalul 
Municipal 

37.15.01 252 252 

Sume din excedentul anului 2011 pentru 
finanţarea secţiunii de funcţionare 

 302090 - 

Secţiunea de dezvoltare:  261.733 76.512 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.15 6733 6732 

Sume din excedentul anului 2011 pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare 

 255000 69.780 

     II. CHELTUIELI                                                                                                    - lei- 

Denumire indicator Cod indicator Credite 
bugetare 

Plăţi efectuate 

Total cheltuieli, din care:  5.499.041 3.567.145 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent (pt. spital) 

 
10 
20 

 
85 

5.237.308 
2293573 
2958501 

 
-14766 

3.490.633 
2236630 
1268769 

 
-14766 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Cheltuieli de capital 

 
70 

261.733 
261733 

76.512 
76512 

Învăţământ 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

65.15 574.956 
574956 

- 

268.868 
268868 

- 

Sănătate – Spitalul Municipal 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.15 4.669.985 
4453252 

216733 

3.151.466 
3074954 

76512 

Piaţa Agroalimentară-Bazar 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

70.15 254.100 
209100 

45000 

146.811 
146800 

- 

 



                  Excedentul secţiunii de funcţionare:       1.167.228     lei 
                  Excedentul secţiunii de dezvoltare:     -    
              

Ordonator principal de credite 
 

      
            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  
la data de 31.03.2012 

 
        I. VENITURI                                                                                                           - lei - 

Denumire indicator Cod indicator Prevederi 
bugetare 

Încasări 
realizate 

Total venituri, din care: 
 

 3.296.500 196.302 

Secţiunea de funcţionare:  166.500 126.873 

Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.10 - 2673 

Subvenţii de la alte administraţii-bugetul 
local, din care: 
  - Subvenţii din bugetul local pentru muzee şi 
Casa de cultură;  

43.10 166.500 
 

166500 
 

124.200 
 

124200 

Secţiunea de dezvoltare:  3.130.000 69.429 

Subvenţii de la alte administraţii, din care: 
  - Subvenţii din bugetul local pentru  
finanţarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătăţii ; 
  - Sume din veniturile Ministerului Sănătăţii 
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate  

43.10 3.130.000 
 

130.000 
 

3.000.000 

69.429 
 

69429 
 

- 

 
        II. CHELTUIELI                                                                                                     - lei - 

Denumire indicator Cod indicator Credite 
bugetare 

Plăţi efectuate 

Total cheltuieli, din care: 
 

 3.296.500 190.167 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
 -    Cheltuieli de personal 

  -    Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

 166.500 
95000 
71500 

120.738 
88681 
32057 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
 -    Cheltuieli de capital 

 3.130.000 
3.130.000 

69.429 
69.429 

Sănătate – Spitalul Municipal 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.10 3.130.000 
- 

3.130.000 

69.429 
- 

69.429 



Cultură, recreere, religie, din care: 67.10 156.200 120.738 

   - Muzee 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10.03.03 144.400 
144400 

- 

116.324 
116324 

- 
   - Casa de cultură 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10.03.06 11.800 
11800 

- 

4.414 
4414 

- 

 
                    Excedentul secţiunii de funcţionare:      6.135      lei 
                    Excedentul secţiunii de dezvoltare:      - 
          

Ordonator principal de credite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr. 6929 / 03.04.2012 
                       PRIMAR         
       
 
             

                                                                   EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului  

Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2012 
 
 

          În vederea asigurării echilibrului financiar şi pentru a nu înregistra plăţi restante, execuţia 
bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităţilor deliberative.  
          Din analiza conturilor de execuţie prezentate în anexele la Proiectul de hotărâre rezultă că 
se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum urmează: 

- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului local:  2.295.898 lei; 
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii 

şi subvenţii: 6.135 lei; 
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate integral din venituri 

proprii: 1.167.228 lei. 
       În cadrul bugetului local, s-a realizat o încasare mai bună a veniturilor, în special ca urmare 
a bonificaţiei de 10 % acordată contribuabililor care au achitat impozitele şi taxele datorate pe 
întregul an până la data de 31 martie.  
       Nu au fost încasate subvenţiile pentru Spitalul Municipal deoarece vremea nefavorabilă nu 
a permis executarea lucrărilor. 
        În general, datorită temperaturilor scăzute şi a precipitaţiilor nu au putut fi demarate 
lucrări de construcţii sau de reparaţii a străzilor. 
         Excedentul secţiunii de funcţionare şi disponibilul rămas din anul precedent, vor asigura 
resursele financiare pentru efectuarea plăţilor programate în bugetul aprobat, astfel încât nu 
este necesară o redimensionare a prevederilor bugetare. 
         
 
         
                                                         PRIMAR, 
                                                   Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
                       ROMÂNIA                                                                  Nr. 6930  / 03.04.2012 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la 

data de 31.03.2012 
 

           În scopul asigurării obligaţiilor asumate de unităţile administrativ-teritoriale şi pentru a 
evita situaţiile de criză financiară şi insolvenţă, trimestrial se analizează conturile de execuţie 
bugetară pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare. 
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, „pe 
parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor 
de funcţionare ale bugetelor respective”. 
       Pentru primul trimestru al anului 2012, veniturile încasate au asigurat în totalitate 
cheltuielile secţiunii de funcţionare. De asemenea, şi execuţia bugetelor instituţiilor şi 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii s-a încheiat 
cu excedent pentru secţiunea de funcţionare. 
       În privinţa secţiunii de dezvoltare, cheltuielile au ca sursă de finanţare în principal 
excedentul anului 2011. 
      Situaţia comparativă cu trimestrul I – 2011 a execuţiei bugetului local se prezintă sintetic 
după cum urmează: 
 
     I. VENITURI                                                                                                     -lei- 

                          Denumire indicator Cod 
indicator 

Incasări 
realizate 

trim.I-2012 

Incasări 
realizate 

trim.I-2011 
Impozitul pe venituri din transferul 
proprietăţii 

03.02 6043 17936 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1444395 1399929 
Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 1701140 1361554 

Sume defalcate din TVA 11.02 4948582 4446713 
Taxe pe servicii specifice 15.02 75 31 

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

16.02 577550 492107 

Venituri din proprietate 30.02 165012 158084 

Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 62610 55180 

Venituri din taxe administrative 34.02 37028 41816 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 137818 98388 

Diverse venituri 36.02 308963 24446 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 5663 5735 
Sume din excedent pentru finanţarea 40.02 577361 396875 



Secţiunii de dezvoltare 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 
  - pentru proiecte cu finanţare 
nerambursabila 
  - pentru încălzirea cu lemne 
  - pentru mediatorul sanitar 
 

42.02 128117 
74780 
50337 

3000 

649676 
548938 

98038 
2700 

 
Sume primite de la UE  

 
45.02 

 
- 

 
847727 

Total venituri, din care: 
    - Venituri proprii 

 10.100.357 
5.023.658 

9.996.197 
4.052.081 

      
      II. CHELTUIELI 

Denumire indicator Cod 
indicator 

Plăţi 
efectuate 

trim.I-2012 

Plăţi 
efectuate 

trim.I-2011 

Autorităţi publice 51.02 609868 605298 

Alte servicii publice generale 54.02 39060 31925 
Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 123408 103074 

Învăţământ 65.02 5165618 4896981 

Sănătate 66.02 114141 35020 

Cultură, recreere, religie 67.02 492894 365038 

Asigurări şi asistenţă socială 68.02 373429 388967 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 645744 544362 
Protecţia mediului 74.02 236328 184088 

Transporturi 84.02 3969 8883 

Total cheltuieli  7.804.459 7.163.636 
 
  
           
 
                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                            Ec. Cezara Dănilă 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                       ROMÂNIA                                                                      PROIECT 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL  
 
     

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2012 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
8037/20.04.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 8038/20.04.2012;  
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, 
cercetării, tinetetului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 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 plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli 
de deplasarepentru luna martie 2012, plată ce se asigură din bugetele alocate unităţilor de 
învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiilor de 
învăţământ cu personalitate juridică subordonate. 
 
 
 

INI ŢIATOR 
 PRIMAR 

                                           Ing. Vasile Tofan  
 
 
 
 
 AVIZAT 
 SECRETAR MUNICIPIU  
 Mihaela Busuioc 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 

2012 
   

Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 
privind decontarea cadrelor navetei didactice,  „Personalului didactic din unităţile de învăţământ 
de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în 
localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport încomun, din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În 
cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul 
unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 
km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismu lproprietate personală, în cazul în care 
există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul 
proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar perespectivul 
mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un 
singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau 
plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice 
locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care 
îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor 
administraţiei publice locale”. 

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre aprobare 
consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şase unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2012, suma totală fiind de 6062,35 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.  
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2012. 
 

INI ŢIATOR 
 PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
 

 

 

 

 



Anexa la H.C.L. nr. ___/_________ 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumireaunităţii de învăţământ Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total 

/unitateînvăţământ 

martie 2012 

1. ColegiulNaţional “NicuGane”  4 702 lei 
2. ColegiulTehnic “ MihaiBăcescu”  12 1973,35 lei 
3. ColegiulAgricol 13 2190 lei 
4. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 “ Al. I. 

Cuza”  
4 564 lei 

5. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2 “Ion 
Irimescu”  

1 141 lei 

6. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 3 “ 
MihailSadoveanu”  

- - 

7. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 6 “ 
IoanCiurea”  

3 492 lei 

 TOTAL 37 6062,35 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2012 

 
 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun spre aprobare 
drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.  
          Potrivit Legii nr. 1 / 2011 - Legea educaţiei naţionale, finanţarea cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi nu se suportă 
din sumele defalcate din TVA. 
         Şi până în prezent  aceste cheltuieli s-au asigurat prin bugetele alocate unităţilor de 
învăţământ din veniturile proprii ale bugetului local, fiind cheltuieli de natura cheltuielilor 
materiale. Până în anul 2011, plata acestor drepturi s-a făcut în baza aprobării consiliilor de 
administratie. 
         În anul 2012, pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii, pe lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost,au fost alocate sume 
din veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Cezara Dănilă 

 

 
 
 
 
 
 
 


