ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 3889 / 05.03.2007;
- raportul de specialitate al Compartimentului situaţii de urgenţă din cadrul
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 3890 / 05.03.2007;
În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia
civilă cu modificările şi completările ulterioare, art.1, alin.4 şi art.5 din O.G. nr. 88 /
2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. a, alin.3, lit.b, art.45, alin.1 şi art.47 din
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ca
serviciu public fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni, prin reorganizarea Compartimentului situaţii de urgenţă din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.
(2) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se subordonează primarului
municipiului Fălticeni.
Art. 2. – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Fălticeni, conform anexei nr.3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Se aprobă contractul – cadru de voluntariat, conform anexei nr.4, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din
cadrul Compartimentului situaţii de urgenţă se transferă la Serviciul Voluntar pentru
situaţii de Urgenţă.
Art. 6. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Biroului
resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU
Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂ RÂRE
privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă
de 338 m.p. în incinta Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.3885/ 05.03.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.3886 /
05.03.2007;
În conformitate cu prevederile art.13, alin. b din Legea nr. 350 / 2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului, art.10 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei
publice locale, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, art.45, alin.3 şi art.49 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în suprafaţă
de 338 m.p. în incinta Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂ RÂRE
privind aprobarea preţului de achiziţionare a suprafeţei de 1381 m.p. teren şi a
clădirii în suprafaţă de 168 m.p. de la S.C. „ELBI” S.A. Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.3887/ 05.03.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.3888 /
05.03.2007;
- prevederile H.C.L. nr. 24 / 28.02.2007 privind aprobarea achiziţionării de la
S.C. « ELBI » S.A. Fălticeni a unei suprafeţe de 1381 m.p. teren şi a clădirii
în suprafaţă construită de 168 m.p. ;
- procesul – verbal de negociere nr. 4516 / 21.03.2007 încheiat între părţi ;
În conformitate cu prevederile art.7, alin.6 din Legea nr. 213 / 1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, art.71 din H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţii publice din O.U.G. nr. 34 /
2006;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45 , alin. 1 şi art.49 din Legea 215/
2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă suma de 240.000 lei reprezentând preţul achiziţionării
suprafeţei de 1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă de 168 m.p. de la S.C. „ELBI”
S.A. Fălticeni, preţ stabilit în urma negocierilor purtate de către părţi şi consemnat în
procesul – verbal de desfăşurare a negocierilor nr. 4516/ 21.03.2007;
Art.2. – Din suma totală de 240.000 lei:
(1) Suma de 125.450 lei reprezintă preţul stabilit pentru achiziţionarea
suprafeţei de 939 m.p. teren, în vederea extinderii Bazarului;
(2) Suma de 114.550 lei reprezintă preţul stabilit pentru achiziţionarea clădirii în
suprafaţă construită de 168 m.p. şi a suprafeţei de 442 m.p. teren, pentru
dezvoltarea activităţii de gospodărie comunală.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
economice, Direcţiei tehnice şi Compartimentului juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.3891 din 05.03.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr.3892 din 05.03.2007;
În temeiul prevederilor art.6, alin.2 din Normele Metodologice privind modul de
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor
de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 1661 bis / 2003;
În baza prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale;
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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul
2007, după cum urmează:
- lei Denumirea indicatorilor
Cod indicator
Suma cu care se
majorează
prevederile iniţiale
VENITURI – TOTAL
+ 170.300
Capitol:
37.02
+ 170.300
Transferuri
voluntare,
altele
decât
subvenţiile
Subcapitol:
Donaţii şi sponsorizări
CHELTUIELI – TOTAL
Capitol:
Învăţământ
Paragraf: Învăţământ secundar inferior
Titlul II – Bunuri şi servicii
Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Capitol:
Cultură, recreere şi religie
Paragraf: Muzee
Titlul II – Bunuri şi servicii
Articol: Reparaţii curente

37.02.01

+ 170.300
+ 170.300

65.02

+ 300

65.02.04.01

+ 300

20

+ 300

20.30.30

+ 300

67.02

+ 170.000

67.02.03.03

+ 170.000

20

+ 170.000

20.02

+ 170.000

Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Colegiului Agricol
Fălticeni cu suma de 300 lei, corespunzător sponsorizărilor primite, paragraful
„Învăţământ secundar inferior”, titlul II: Bunuri şi servicii, aliniatul: „Alte cheltuieli cu
bunuri şi servicii”.
Art. 3: Sumele prevăzute la art.1 şi 2 se repartizează în trimestrul I.
Art. 4: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU
Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂ RÂRE
privind vânzarea unei locuinţe către titularul contractului de închiriere,
în conformitate cu prevederile Legii 112 / 1995
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.3883/ 05.03.2007 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la
nr.3884 / 05.03.2007;
- cererea d-lui Losniceriu Costel, înregistrată sub nr. 3663 / 23.02.2007 ;
În baza prevederilor Legii 112 / 1995 privind imobilele trecute în proprietatea
statului şi care nu au fost revendicate de foştii proprietari;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi
art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţe către titularul contractului de
închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 112 / 1995, după cum urmează:
Nr.
Numele şi prenumele
crt.
chiriaşului
1. Losniceriu Costel

Adresa imobilului
Botoşani, Nr. 68

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 3891 din 05.03.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007

Veniturile din donaţii şi sponsorizări completează veniturile proprii din impozite
şi taxe. Aceste venituri nu au putut fi estimate la momentul elaborării proiectului de
buget. Reglementările legale dau însă posibilitatea majorării bugetului cu donaţiile şi
sponsorizările primite pe parcursul execuţiei bugetare.
Colegiul Agricol a primit suma de 300 lei de la S.C. „DAMI PRODCOM” S.R.L.
pentru a fi folosită la atelierul de construcţii al colegiului, sumă cu care trebuie majorat
bugetul acestei unităţi şcolare.
Conform Acordului încheiat între Comunitatea Montană „VALLE ROVETO” –
Italia şi Primăria Municipiului Fălticeni, comunitatea a alocat 50.000 Euro pentru
restaurarea parţială a clădirii „Sala Sanitas” dată în administrarea Muzeului „Ion
Irimescu”. La un curs valutar de 3,4 lei / euro, sumă cu care se va majora bugetul local
este de 170.000 lei.
Suma de 170.000 lei va fi folosită pentru executarea lucrărilor de reparaţii
curente în vederea amenajării Sălii Sanitas iar Comunitatea Montană „VALLE
ROVETO” va fi informată lunar despre stadiul realizării lucrărilor.
INIŢIATOR,
Primar,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia economică
Nr. 3892 din 05.02.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007

Ordinul M.F.P. nr. 1661 bis / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor
şi sponsorizărilor de către instituţiile publice reglementează modalitatea de
înregistrare şi utilizare a sumelor primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor.
Conform acestui act normativ, instituţiile publice care beneficiază de donaţii şi
sponsorizări vor introduce modificările corespunzătoare în bugetele de venituri şi
cheltuieli.
În baza prevederilor art.19 din Legea nr. 273 / 2996 privind finanţele publice
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.
Sumele primite vor respecta destinaţia stabilită de transmiţători şi vor fi
înregistrate în capitolele de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.

Director economic,
Ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 3885 din 05.03.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă
pentru copii, în suprafaţă de 338 m.p. în incinta
Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni

În urma solicitărilor cetăţenilor dar şi a analizei reprezentanţilor Primăriei
Municipiului Fălticeni s-a evidenţiat necesitatea acordării unei atenţii deosebite pentru
înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii.
Se ştie că problema spaţiilor de joacă a devenit tot mai des întîlnită în oricare
dintre zonele oraşului, iar copiii trebuie ajutaţi să se dezvolte într-un mod pozitiv, să
crească într-un mediu potrivit, armonios şi să înţeleagă ce îi înconjoară, de aceea
propun Consiliului Local spre aprobare, amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii,
în suprafaţă de 338 m.p., în incinta Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
Primar,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 3886 din 05.02.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă
pentru copii, în suprafaţă de 338 m.p. în incinta
Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni
Având în vedere că locurile de joacă pentru copiii din municipiul Fălticeni sunt
insuficiente şi în mare parte deteriorate, strategia de dezvoltare şi amenajare a
Primăriei Municipiului Fălticeni impune acordarea unei atenţii deosebite înfiinţării unui
spaţiu de joacă pentru copii care să ofere acestora momente de bucurie şi destindere.
În urma analizei reprezentanţilor Primăriei Municipiului Fălticeni dar şi a
numeroaselor solicitări venite de la părinţi, Direcţia tehnică din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni propune Consiliului Local spre aprobare, amenajarea unui spaţiu
de joacă pentru copii, în suprafaţă de 338 m.p., în incinta Parcului Prefecturii
Municipiului Fălticeni, str. Mihai Eminescu, conform planului de situaţie anexat.

Director tehnic,
Ing. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 3887 din 05.03.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţionare
a suprafeţei de 1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă de 168 m.p.
de la S.C. „ELBI” S.A. Fălticeni
Prin H.C.L. nr. 24 / 28.02.2007 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni a
aprobat achiziţionarea unei suprafeţe de 1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă
construită de 168 m.p. de la S.C. „ELBI” S.A. Fălticeni.
Achiziţionarea terenului se realizează în vederea extinderii Pieţei şi Bazarului,
care sunt supraaglomerate cu chioşcuri şi tonete.
Un avantaj al acestei tranzacţii este amplasarea pe terenul în cauză a unei
clădiri, care va primi destinaţia de depozit pentru sera instituţiei cât şi pentru utilajele
din dotarea Serviciului public de gospodărie comunală al municipiului.
Comisia de negociere a preţului, numită prin Dispoziţia primarului nr. 474 /
09.03.2007, a analizat facilităţile de care beneficiază clădirea dar şi oportunităţile
economice create Primăriei Municipiului prin extinderea Bazarului şi a Pieţei.
În urma discuţiilor purtate s-a stabilit ca preţ al achiziţionării imobilelor,
proprietate a S.C. „ELBI” S.A. Fălticeni, suma de 240.000 lei, respectiv
100 euro/ m.p.construcţie şi 40 euro / m.p. teren, preţ consemnat în procesul – verbal
de negociere încheiat între părţi.
Având în vedere cele expuse, propun Consiliului Local, spre analiză şi
aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţionare a
suprafeţei de 1381 m.p. teren şi a clădirii în suprafaţă de 168 m.p. de la S.C.
„ELBI” S.A. Fălticeni.

INIŢIATOR,
Primar,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 3889 din 05.03.2007
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
În conformitate cu prevederile legale în vigoare – Legea nr. 481 / 2004 – privind
protecţia civilă şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718 / 2005 – pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă – „Protecţia civilă este o componentă a
sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi
specifice, măsuri şi sarcini organizatorice tehnice, operative, cu caracter umanitar şi
de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în
scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei,
bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor
armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare
supravieţuirii persoanelor afectate”.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă sunt constituite,
potrivit legii, servicii de urgenţă profesioniste şi voluntare. Autorităţile administraţiei
publice locale răspund de aplicarea măsurilor de protecţie civilă stabilite prin prezenta
lege şi prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competenţă. Autorităţile
administraţiei publice locale sunt obligate să asigure capacităţi de intervenţie
specializate, corespunzător tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul şi
populaţia, în timpi de răspuns optimi, indiferent de locul şi momentul în care se
produce situaţia de urgenţă. În conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 718 / 2005 – pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă: „ Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă se constituie, potrivit legii, în
comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale”.
Faţă de cele de mai sus, propun înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ca serviciu
public fără personalitate juridică, prin reorganizarea Compartimentului protecţie civilă.
INIŢIATOR,
Primar,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia economică
Nr. 2665 din 05.02.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării cheltuielii în sumă de
50.385 lei reprezentând penalităţi aferente întârzieriii la plata facturilor de
energie electrică, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare, conform
somaţiei emisă în dosarul de executare nr. 28 / 2007 al Biroului individual
executor judecătoresc Hopu Vasile
Autorităţile adminsitraţiei publice locale adminsitrează resursele financiare ale
unităţilor administrativ – teritoriale care sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor aparţinând domeniului public
sau privat, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice.
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei
publice locale, republicată, “unitatea administrativ – teritorială are dreptul să
beneficiaze de acoperirea cheltuielillor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei
de judecată” iar “despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ –
teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive
sunt asigurate de la bugetul local”.
Ordonanţa nr. 22 / 2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiior
publice, stabilite prin titluri executorii prevede că ”executarea obligaţiilor de plată ale
instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin
bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată
respectivă”.
Consiliul Local, ca autoritate a administraţiei publice locale are competenţa şi
responsabilitatea stabilirii opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi efectuarea
cheltuielilor publice locale, conform prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale.
Director executiv,
Ec. Cezara Dănilă

