ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului majorărilor de întârziere prevăzute în contractele
de închiriere a unităţilor locative

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 27027/16.12.2013;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiului locativ, înregistrat la nr.
27063/16.12.2013;
În temeiul prevederilor art. 1241 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. , pct. 17, 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 stabileşte cuantumul majorărilor de întârziere prevăzute în contractele
de închiriere a unităţilor locative, la nivelul reglementat de Codul de Procedură Fiscală
în vigoare.
Art.2: Modificarea contractelor de închiriere conform prevederilor art. 1 din
prezenta hotărâre se va realiza prin încheierea de acte adiţionale, începând cu anul fiscal
2014.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea desfăşurării
activităţii arhivistice a Primăriei Municipiului Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 1175/21.01.2014;
- raportul de specialitate al Compartimentului arhivă, registru agricol
înregistrat la nr. 1176/21.01.2014;
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.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă 3 luni,
respectiv 01.01.2014 – 31.03.2014, a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai
Eminescu, bl. 1(parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei
municipiului Fălticeni.
Art.2: Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună(fără TVA).
Art.3: Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimente de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 1175/21.01.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului
situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol), în
vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni cu nr. 59/25.06.2008 s-a
aprobat închirierea, până la sfârşitul anului 2008, a spaţiului situat în municipiul
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1 (parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii
arhivistice a Primăriei Municipiului Fălticeni.
Ulterior termenul de închiriere a fost prelungit anual, inclusiv pentru anul 2013, în
speranţa că se va găsi o soluţie ca arhiva instituţiei să poată fi depozitată într-un imobil
aflat în proprietatea municipiului şi care să nu necesite costuri suplimentare privind
chiria.
În şedinţa Consiliului Local din data de 25 septembrie 2013 s-a aprobat
amenajarea depozitului de arhivă în spaţiul situat pe str. Republicii nr. 1, spaţiu devenit
liber ca urmare a încetării activităţii Compartimentului Teritorial de Sănătate Publică
Fălticeni, însă lucrările de amenajare au depăşit termenul de finalizare estimat iniţial.
Având în vedere acest lucru consider necesară prelungirea termenului de
închiriere a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu, bl. 1, proprietatea d-lui Păiuş Ioan,
pe o perioadă de încă 3 luni, respectiv 01.01.2014 – 31.03.2014.
Preţul chiriei este de 380 lei/lună(fără TVA).
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea desfăşurării
activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 1176/21.01.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului
situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea
desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni

Închirierea spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1
(parter/demisol) – proprietatea d-lui Păiuş Ioan, în vederea desfăşurării activităţii
arhivistice a Primăriei Municipiului Fălticeni, face obiectul contractului nr. 9559/2008,
care a fost prelungit anual.
Potrivit Legii arhivelor nr. 16/1996, documentele de arhivă se păstrează în
depozite construite special sau în încăperi amenajate în acest scop, cu asigurarea
condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor şi pentru
protecţia lor faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare.
Dată fiind prelungirea termenului de executare a lucrărilor de amenajare a
spaţiului situat pe str. Republicii nr. 1, se impune prelungirea termenului de închiriere
a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol)
pentru încă 3 luni, începând cu data de 01.01.2014.

Compartiment arhivă, registru agricol
Insp. Feraru Gabriel

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind transformarea unor posturi din cadrul instituţiilor subordonate
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr.
1455/22.01.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr.
1456/22.01.2014;
adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 7375/2013 şi adresa Muzeului de Artă “Ion
Irimescu” nr. 412/16.12.2013;
În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”, art. 45, alin.1
şi art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă transformarea postului de tehnician economist III în tehnician
economist II din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării
examenului de către titulara postului .
Art.2. – Se aprobă transformarea posturilor de restaurator debutant, conservator
debutant, arhivist debutant şi documentarist debutant din cadrul Muzeului de Artă “Ion
Irimescu”, în posturi de gr. II, ca urmare a promovării examenului de către titularii
posturilor.
Art.3. – Se aprobă transformarea postului de sef serviciu din cadrul Muzeului
de Artă “Ion Irimescu” în post de director, având în vedere adresa Ministerului Culturii
înregistrată sub nr. 3534/29.11.2013.
Art.4. – Spitalul Municipal Fălticeni şi Muzeul de Artă “Ion Irimescu” vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. – Orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 1455/22.01.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul instituţiilor
subordonate

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, “ promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade
sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar
în situaţia în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din
statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior”.
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresa nr. 7375/04.12.2013,
transformarea în statul de funcţii a unui post de tehnician economist III în tehnician
economist II, ca urmare a promovării examenului de către d-na Găleata Anca, conform
procesului – verbal nr. 7367/03.12.2013.
Muzeul de Artă “Ion Irimescu” a solicitat prin adresa nr. 412/16.12.2013
transformarea posturilor de restaurator debutant, conservator debutant, arhivist
debutant şi documentarist debutant în posturi de gr. II, ca urmare a promovării
examenului de către titularii acestor posturi, respectiv Matei Mihaela, Mîndruţă
Georgeta, Dacălescu Magdalena şi Moroşanu Teodora, conform procesului – verbal nr.
401/13.12.2013.
Ministerul Culturii, prin adresa nr. 3534/2013, în urma demersurilor efectuate de
către instituţia noastră, ne-a comunicat că “nu avizează favorabil solicitarea de
reorganizare în forma care încalcă contractul dintre donator şi Consiliul Local Fălticeni”,
fapt pentru care se impune transformarea postului de sef serviciu în post de director.
În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local
proiectul de hotărâre privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al
Spitalului Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal
Fălticeni

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 1615/23.01.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la
nr. 1616/23.01.2014;
- adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 513/22.01.2014;
În temeiul prevederilor art. 15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct.3, 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 aprobă organigrama Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei
nr. 2.
Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului
Municipal Fălticeni

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

proiect
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei Serviciului public comunitar local
de evidenţă a persoanelor din municipiul Fălticeni
.
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere;
expunerea de motive a d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 27003/16.12.2013;
referatul SPCLEP înregistrat sub nr. 26209/06.12.2013
În baza prevederilor art. 107 şi 112, alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.
XVI; alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. III din
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.
13/14.03.2011, precum şi O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor
la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor;
Urmarea a avizului nr. 3725040 din 17.12.2013 emis de către Direcţia pentru evidenţa
persoanelor şi administrarea bazelor de date;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art.
50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei Serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor din municipiul Fălticeni, conform anexei nr.1.
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor din municipiul Fălticeni, conform anexei nr.2.
Art. 3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi intră în vigoare la data de
01.01.2014.
Art. 4. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN
AVIZAT,

Secretar municipiu
Busuioc Mihaela

MUNICIPIULUI FALTICENI
Nr. ________ din _________

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărîre privind aprobarea modificării organigramei Serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Fălticeni.

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem unele modificări în structura
organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor din
municipiul Fălticeni în scopul eficientizării activităţii, a recomandărilor primite din
partea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi a
armonizării cu legislaţia în vigoare.
Astfel prin renunţarea la Compartimentul informatică, posturile şi atribuţiile
corespunzătoare vor fi împărţite între cele două compartimente de evidenţă a
persoanelor şi stare civilă, cu modificarea corespunzătoare a fişelor posturilor.
Urmare a modificărilor propuse Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor îşi păstrează atât personalul cât şi numărul funcţiilor publice şi
contractuale avute anterior.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr.
435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman,
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 1511/23.01.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 1512/23.01.2014;
- contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 având ca obiect serviciul public de
precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide;
- adresa nr. 2060/16.01.2014 transmisă de S.C. GOSCOM S.A Fălticeni;
În conformitate cu prevederile art. 32. alin. (3) şi (4) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederile art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 14 si art. 45,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a contractului de
concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A.
Fălticeni, pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 01.04.2014 până la data de
31.03.2016.
Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.

INITIATOR,
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu,
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 1511/23.01.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a
contractului de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi
S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni

Prin adresa nr. 2060/16.01.2014, S.C.GOSCOM S.A.Fălticeni a solicitat
prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 435/08.04.2004
încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, pe o perioadă de 2
ani, având în vedere că la data de 01.04.2014 expiră licenţa acordată de A.N.R.S.C.
Bucureşti, iar pentru acordarea unei noi licenţe este necesară stabilirea unei date certe
în ce priveşte durata contractului de concesiune.
Prin H.C.L. nr. 62/27.10.2011 a fost aprobata prelungirea termenului de
valabilitate a contractului de concesiune pana la data preluarii gestiunii serviciului public
de către operatorul regional desemnat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara
de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava in cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Suceava”.
Conform H.C.L. nr. 83/ 25.09.2008, Municipiul Falticeni este membru
asociat, alaturi de Judetul Suceava – prin Consiliul Judetean Suceava si alte unitati
administrativ-teritoriale, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a
Deseurilor in Judetul Suceava care este constituita in scopul infiintarii, organizarii,
exploatarii si gestionarii in comun a serviciilor de gestionare a deseurilor pe raza de
competenţă a localitatilor membre.
Data fiind procedura laborioasa de punere in aplicare a acestui obiectiv,
se impune asigurarea continuitatii serviciului public de catre actualul operator local,
astfel ca propun prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr.
435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, pe o
perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 01.04.2014 până la data de 31.03.2016.

INITIATOR,
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 1512 / 23.01.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a
contractului de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi
S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni

Avand in vedere adresa nr. 2060/16.01.2014, prin care S.C.GOSCOM
S.A.Fălticeni a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului de
concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A.
Fălticeni, pe o perioadă de 2 ani, precum si faptul ca la data de 01.04.2014 expira
licenţa acordată de A.N.R.S.C. Bucureşti, pentru asigurarea continuitatii serviciului
public este necesara aprobarea acestei solicitari, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
Contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 a fost incheiat pe o perioada de 8
ani, respectiv de la data de 01.04.2004 pana la data de 01.04.2012, durata acestuia
fiind prelungita pana la data preluarii gestiunii serviciului public de către operatorul
regional desemnat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a
Deseurilor in Judetul Suceava in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Suceava”.
Potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, prelungirea duratei contractului se aproba de autoritatile
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, avandu-se in vedere modul de
respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, precum si
calitatea serviciilor prestate.
Nefiind stabilita o data certa de expirare a duratei contractului de
concesiune, consideram legala si oportuna prelungirea termenului de valabilitate a
contractului de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C.
GOSCOM S.A. Fălticeni, pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 01.04.2014
până la data de 31.03.2016

DIRECTIA TEHNICA,
Ing.Anton Nafornita

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actului adiţional la contractului de concesiune nr.
435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman,
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 1513/23.01.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 1514/23.01.2014;
- contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 având ca obiect serviciul public de
precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide;
În conformitate cu prevederile art. 32. alin. (3) şi (4) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederile art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 14 si art. 45,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004
încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, potrivit anexei care
face parte integranta din prezenta hotărare.
Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.

INITIATOR,
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu,
jr.Mihaela Busuioc

Anexa la H.C.L. nr. ____/30.01.2014
ACT ADIŢIONAL
la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni
şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni
Art.1. – Prezentul act adiţonal se încheie între:
1. MUNICIPIUL FĂLTICENI, reprezentat prin primar, prof.Gheorghe-Cătălin
Coman, cu sediul în str. Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban
RO71 TREZ59324840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni, in
calitate de CONCEDENT, pe de o parte, şi
2. S.C. GOSCOM S.A Fălticeni, cu sediul in municipiul Fălticeni, str. 13 Decembrie,
nr. 25, judetul Suceava, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.
J33/478/1998, reprezentata prin director, prof. Rodica Iruc, in calitate de
CONCESIONAR, pe de alta parte.
Art. 2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional modificarea
alineatului (2) si (3) la art. 7 din contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004,
care vor avea următorul cuprins:
„Art. 7 (2) Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă
de 2 ani, respectiv de la data de 01.04.2014 până la data de 31.03.2016.”
(3) În cazul în care se impune preluarea gestiunii serviciului public
de către operatorul regional desemnat de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava in cadrul
proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”,
prezentul contract de concesiune se considera reziliat de drept, fără a mai fi
necesară îndeplinirea vreunei formalităţi în acest sens.”
Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional,
________________, in 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Concedent
MUNICIPIUL FALTICENI,
PRIMAR
Prof.Gheorghe-Cătălin Coman
________________________
Director executiv
Ing. Anton Nafornita
_______________________
Sef Birou juridic
Consilier juridic Sergiu Dumitriu
______________ ________
Vizat C.F.P.
Director executiv, ec. Maria Bulaicon
______________________

Concesionar
S.C. GOSCOM S.A. Falticeni
DIRECTOR
ec. Rodica Iruc
____________________

astăzi,

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 1513/23.01.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractului de
concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM
S.A. Fălticeni

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul gestiunii delegate
autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le
revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor
de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi
publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în
care se realizează serviciile de utilităţi publice”.
Având in vedere că până la preluarea gestiunii serviciului public de
gestionare a deseurilor de către operatorul regional desemnat de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava în cadrul
proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava” trebuie
asigurata continuitatea acestui serviciu, se impune prelungirea termenului de valabilitate
a contractului de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi
S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni pana la o dată certă, astfel încât să poată fi obţinută
licenţa A.N.R.S.C. de către operatorul local.
Contractul poate fi prelungit, în conditiile legii, printr-un act aditional
incheiat intre operator si unitatea administrativ-teritoriala.
De asemenea, in cazul în care in perioada 01.04.2014 - 31.03.2016 se impune
preluarea gestiunii serviciului public de către operatorul regional desemnat de către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava
in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”,
contractul de concesiune încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A.
Fălticeni se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei
formalităţi în acest sens.

INITIATOR,
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 1514 / 23.01.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractului de
concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM
S.A. Fălticeni

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr.
435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni se
aproba de autoritatea deliberativă, printr-un act aditional, încheiat cu respectarea
prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Până la data preluarii gestiunii serviciului public de către operatorul regional
desemnat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor
in Judetul Suceava in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor
in judetul Suceava”, contractul de concesiune încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C.
GOSCOM S.A. Fălticeni poate fi prelungit, în condiţiile legii, pe o perioadă determinată.
Având în vedere că S.C. GOSCOM S.A Fălticeni, în calitate de operator local,
şi-a îndeplinit în mod eficient obligaţiile asumate, asigurând astfel continuitatea
serviciului de gestionare a deşeurilor şi optimizarea acestuia, considerăm legală şi
oportună prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr.
435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, pe o
perioadă de 2 ani.

DIRECTIA TEHNICA,
Ing.Anton Nafornita

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinţe sociale aflată în proprietatea Municipiului
Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată sub nr. 1653/24.01.2014;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat sub nr.
1654/24.01.2014;
- referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 1194/21.01.2014;
- procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub
nr. 1530/23.01.2014;
- cererea d-lui Petrescu Dănilă Iulian înregistrată sub nr. 1687/06.02.2002;
În baza prevederilor art. 42 şi 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu ;prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45,
alin. 1 şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă repartizarea unei locuinţe sociale, situată pe str. Izvor, bl. 3B,
ap.7, d-lui Petrescu Dănilă Iulian;
Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii
în condiţiile legii.
Art.3: Chiria va fi stabilită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/1999
privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte,
cu modificările şi completările ulterioare;
Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 26934/13.12.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 26935/13.12.2013;
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, 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.1: Se aprobă Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 26934/13.12.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în
condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore
apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la
solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi
igienă a muncii.
Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului
social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar
corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local poate fi
transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în
care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes
local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori
parţial capacitatea de muncă.
Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a
securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări
de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă
anual prin hotărâre a consiliului local.
Pentru anul 2013 planul de lucrări de interes local a fost aprobat prin
H.C.L. nr. 5 din data de 31.01.2013.
Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de
interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes
local, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 26935/13.12.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local,
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor
de securitate şi igienă a muncii.
(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii
muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul
de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului
local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi
evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi
reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
La aceasta dată, în evidenţele Primăriei municipiului Fălticeni sunt
înregistrate 92 de dosare în plată cuprinzând un număr de 81 de persoane apte pentru
prestarea orelor de muncă şi 11 persoane aflate în incapacitate fizică şi/sau psihică
dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.
Potrivit legislaţiei în vigoare, planul de lucrări de interes local se aprobă anual
prin hotărâre a Consiliului Local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului.
Lucrările propuse a fi prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 constau
în activităţi de întreţinere a curăţeniei străzilor şi trotuarelor, colectarea şi încărcarea
gunoiului stradal, întreţinerea spaţiilor verzi, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, plantarea
florilor sezoniere, etc.

DIRECŢIA TEHNICĂ
Ing. Naforniţă Anton

