ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.4131 din 19.02.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr.4132 din 19.02.2010
- adresele nr. 60099 din 02.02.2010 şi nr.60209 din 17.02.2010 ale D.G.F.P.
Suceava;
- adresele nr. 123 din 05.01.2010 şi nr. 1648 din 03.02.2010 ale Consiliului
Judeţean Suceava;
- adresa Parohiei „Sfinţii Voievozi”, înregistrată cu nr. 2683 din 03.02.2010;
- adresa Parohiei „Învierea Domnului”, înregistrată cu nr. 3993 din
18.02.2010;
- adresa nr. 365 din 03.02.2010 a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”;
- adresa nr. 1000 din 11.02.2010 a Spitalului Municipal;
În baza prevederilor art.19 alin. (1), art.39 alin.(5) şi (6), art.58, alin. (3) şi (4) şi art.
71 alin.(2) şi (4) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,cu modificările
şi completările ulterioare;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 : Se aprobă Bugetul local pe anul 2010, conform anexei nr.1.
Art. 3: Se aprobă Bugetele instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate
din Bugetul local, conform anexelor nr. 2 - 10.
Art. 4: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2010,
conform anexei nr.11.
Art. 5 : Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul
2010, conform anexelor nr.12 - 14.
Art. 6: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei pentru cheltuieli
de capital Spitalului Municipal Fălticeni.
Art. 7: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei „Sfinţii
Voievozi” pentru restaurarea şi conservarea picturii din biserica parohială şi a sumei de

20.000 lei Parohiei „Învierea Domnului” pentru lucrările de execuţie a şarpantei la
Catedrala „Învierea Domnului”.
Art. 8: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru finanţare
nerambursabilă destinată activităţilor culturale non-profit de interes local.
Art. 9: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii pe anul 2010, conform anexei nr. 15.
Art. 10: Se aprobă bugetul Casei de cultura – instituţie publică subordonată, cu
personalitate juridică conform anexei nr. 16.
Art. 11: Se aprobă bugetul Muzeului de artă „Ion Irimescu” – instituţie publică
subordonată, cu personalitate juridică, conform anexei nr. 17.
Art. 12: Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” pentru activitatea
finanţată din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 18.
Art. 13: Se aprobă ca excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli a activităţilor finanţate integral din venituri proprii din cadrul unităţilor de
învăţământ cu personalitate juridică pe anul 2009, în sumă de 168.019 lei să fie reportat
în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie.
Art. 14: Se aprobă Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul
2010, conform anexei nr. 19.
Art. 15: Se aprobă bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii Piaţa
Agroalimentară – Bazar, conform anexei nr. 20.
Art. 16: Se aprobă bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii din
cadrul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, conform anexelor nr. 21 - 26.
Art. 17: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2010, conform anexei nr. 27.
Art. 18: Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform anexelor nr. 28 - 35.
Art. 19: Se aprobă utilizarea sumei de 4.028.000 lei din fondul de rulment pentru
finanţarea proiectelor de investiţii în anul 2010 şi a sumei de 600.000 lei pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă.
Art. 20: Se aprobă utilizarea sumei de 210.000 lei din Depozitul special pentru
construcţii de locuinţe, pentru asigurarea racordării la utilităţi a blocului construit prin
A.N.L. de pe strada Cuza Vodă.
Art. 21: Se aprobă Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe
anul 2010, conform anexei nr.36.
Art. 22: Se aprobă Programul de investiţii din veniturile evidenţiate în afara
bugetului local pe anul 2010, conform anexei nr.37.
Art. 23: Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii
din veniturile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, conform anexelor nr. 38 49.
Art. 24: Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2010, conform anexei
50. Linia de finanţare în sumă de 3.000.000 lei va fi utilizată pentru asigurarea fluxului de
disponibilităţi în derularea Proiectului „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane
în Municipiul Fălticeni”, proiect finanţat prin POR 2007 – 2013, axa prioritară 2.
Art. 25: Anexele nr. 1 – 50 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 26: Direcţia Economică, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia
Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat cu personalitate juridică, instituţiile finanţate parţial din venituri
proprii cu personalitate juridică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Nr.4131 / 19.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
În elaborarea Proiectului de buget pe anul 2010 am avut în vedere cheltuielile
necesare pentru buna funcţionare a unităţii administrativ-teritoriale, realizarea unor
proiecte de investiţii şi corelarea prevederilor bugetare cu posibilităţile de încasare a
veniturilor proprii.
Pentru echilibrarea bugetului local , Consiliul Judeţean a alocat din TVA suma de
1.404.000 lei şi suma de 696.000 lei din impozitul pe venit - în total 2.100.000 lei, sumă
egală cu cea repartizată de către Consiliul Judeţean în anul 2009.
Suma alocată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate este de 22.467.100 lei,
din care 21.127.900 lei pentru cheltuieli de personal la capitolul învăţământ, în
conformitate cu standardele de cost pe elev.
Pentru însoţitorii persoanelor cu handicap, serviciul public de evidenţă a persoanelor
şi obiectele de inventar de la şcoli, suma alocată este de 1.093.800 iar necesarul este de
1.781.790 lei. Rezultă că suma de 687.990 lei trebuie să o asigurăm din venituri proprii.
Tot din venituri proprii susţinem şi bursele pentru elevi în sumă de 100.000 lei.
În vederea plăţii ajutorului social reglementat de Legea nr. 416 / 2001, suma
repartizată este de 245.400 lei. Conform Legii bugetului de stat pe anul 2010, nu putem
aloca sume din venituri proprii pentru plata ajutorului social şi pentru plata drepturilor de
personal din învăţământ.
În acest an, pe lângă cheltuielile curente de funcţionare repartizate pe fiecare capitol
bugetar, propun să alocăm suma de 50.000 lei Spitalului Municipal pentru cheltuieli de
capital, câte 20.000 lei Parohiei „Sfinţii Voievozi” pentru restaurarea picturii şi Parohiei
„Învierea Domnului” pentru lucrările de execuţie la şarpantă, 2.000 lei Colegiului Tehnic
„Mihai Băcescu” pentru proiectul finanţat prin fonduri europene – sumă care va fi
rambursată şi 10.000 lei – finanţare nerambursabilă, pentru editarea revistelor şcolare,
sumă care va fi alocată în urma licitaţiei, unei asociaţii non-profit.
În anul 2010 demarează Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Suceava” iar Municipiul Fălticeni, în calitate de membru al Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitare şi beneficiar al acestui proiect, trebuie să contribuie cu suma
de 970.000 lei.
Bugetul local pe anul 2010 cuprinde şi cheltuielile repartizate investiţiilor: 1.000.000
lei pentru acoperirea Pieţei Agroalimentare, 2.620.000 lei pentru Proiectul Repararea,
reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu Muzeul de artă „Ion Irimescu” şi
6.560.000 lei pentru Proiectul „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în
Municipiul Fălticeni”. Sumele pentru cele două proiecte reprezintă finanţarea de la
Bugetul de stat şi de la Uniunea Europeană, deoarece cheltuielile neeligibile şi contribuţia
locală pentru reabilitarea străzilor sunt asigurate din fondul de rulment, iar pentru
reabilitarea Muzeului „Ion Irimescu”, cheltuielile neeligibile sunt programate în anul
2011 şi cofinanţarea de 2% din acest an a fost deja asigurată prin plata proiectului tehnic.
Bugetul local trebuie să asigure disponibilităţi pentru a efectua plăţile, iar rambursarea

sumelor se efectuază în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de rambursare. De la
începutul anului s-a încasat suma de 2.473.053 lei pentru plăţile efectuate în anul 2009.
Pentru finanţarea proiectelor de investiţii în derulare şi realizarea unor obiective noi,
avem la dispoziţie fondul de rulment care s-a constituit din excedentul bugetar al anului
precedent, conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Pentru anul 2010,
fondul de rulment este în sumă de 4.628.569,93 lei din care, pentru investiţii, propun
alocarea sumei de 4.028.000 lei. Diferenţa de 600.000 lei care nu a fost repartizată pentru
investiţii o vom utiliza pentru acoperirea golurilor temporare de casă, cu aprobarea
Consiliului Local.
Asigurarea racordării la utilităţi a blocurilor construite prin A.N.L. revine în sarcina
municipalităţii şi propun alocarea în acest scop a sumei de 210.000 lei din depozitul
special constituit pentru construcţii de locuinţe şi a sumei de 150.000 lei din fondul de
rulment.
Celelalte obiective de investiţii cu finanţare din fondul de rulment sunt: actualizarea
P.U.G.-ului, construirea unei săli de mese şi de pregătire a hranei la Grădiniţa cu program
prelungit „Pinocchio”, reabilitarea clădirii „Galeria Oamenilor de Seamă”, reabilitarea
străzii Şoldăneşti, realizarea unui parc de joacă pe strada Şoldăneşti, amenajarea spaţiului
adiacent şi împrejmuirea Sălii de sport, instalarea de sisteme antiefracţie la Biblioteca
Municipală, Muzeul Apelor şi Muzeul „Mihail Sadoveanu”, plata ratelor la ELBA
Timişoara pentru modernizarea şi extinderea iluminatului public, plata ratei pentru
achiziţia licenţelor de operare pe calculator.
De asemenea, din fondul de rulment asigurăm cheltuielile neeligibile şi contribuţia
locală la Proiectul „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în Municipiul
Fălticeni”.
Pentru asigurarea fluxului de numerar necesar derulării în bune condiţii a proiectului
de reabilitare a străzilor, am prevăzut posibilitatea efectuării de trageri din creditul
contractat, care va fi rambursat din sumele primite de la Uniunea Europeană şi de la
Bugetul de stat, conform contractului de finanţare.
Investiţiile Pieţei Agroalimentare, finanţate din venituri proprii, sunt: reabilitarea
platformei, achiziţionarea de tarabe pentru expunerea mărfurilor şi de vitrine frigorifice,
realizarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale, realizarea unui nou branşament electric
şi întocmirea Proiectului pentru siguranţa la incendiu. Aceste investiţii, vor contribui la
asigurarea unui comerţ civilizat.
Având în vedere motivele expuse, supun spre aprobare Consiliului Local Proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
Nr. 4132 / 19.02.2010
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, proiectul bugetului local pentru anul 2010 a fost afişat şi supus dezbaterii publice
pe data de 18.01.2010. După comunicarea sumelor repartizate de către Consiliul Judeţean
Suceava şi D.G.F.P. Suceava, proiectul iniţial a fost completat, ţinând cont şi de aceste
sume.
Luând în considerare sumele primite din unele venituri ale bugetului de stat,
solicitările primite şi estimând veniturile proprii, proiectul bugetului local pe anul 2009,
se prezintă astfel:
Denumirea indicatorilor
Cod
Prevederi
indicator
2010
TOTAL VENITURI, din care:
47.957.900
- Venituri proprii
48.02
13.522.286
- Sume defalcate din TVA, din care:
11.02
24.125.934
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
22.467.100
descentralizate
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

- Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării
proiectelor finaţate din fonduri externe nerambursabile
- Subvenţii curente – sprijin pentru constituirea familiei,
acordarea trusoului, încălzirea cu lemne, etc.
- Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj
- Sume primite de la Uniunea Europeană pentru proiecte
finanţate din fonduri externe nerambursabile
TOTAL CHELTUIELI, din care:
Autorităţi executive şi legislative
Alte servicii publice generale (Evidenţa persoanelor şi Fond
de rezervă)
Tranzactii privind datoria publica
Transferuri cu caracter general (contribuţia de sănătate
pentru persoanele beneficiare de ajutor social)
Ordine publică (Poliţia comunitară şi Protecţia civilă)
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere, religie, din care:
- Proiectul Repararea, reabilitarea şi modernizarea
obiectivului de patrimoniu Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
Asigurări şi asistenţă socială, din care:
- Însoţitori pentru persoane cu handicap
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, din care:
- Proiectul „Acoperire Piaţa Agroalimentară”

42.02.20

1.658.834
3.308.000

42.02

815.680

43.02.04
45.02

75.000
6.111.000

51.02
54.02

47.957.900
3.036.400
289.300

55.02
56.02

90.000
17.000

61.02
65.02
66.02
67.02

483.900
23.351.900
260.680
3.496.500
2.620.000

68.02

2.488.020
1.517.800
3.228.000
1.000.000

70.02

Protecţia mediului (Salubritate), din care:
74.02
1.656.100
- Contribuţia locală la Proiectul „Sistem de management
970.000
integrat al deşeurilor”
Transporturi , din care:
84.02
9.560.000
- Proiectul „ Reabilitare şi modernizare reţea de străzi
6.560.000
urbane în Municipiul Fălticeni”
În elaborarea proiectului de buget, la estimarea veniturilor proprii s-a avut în vedere
o creştere medie de 14,5 % faţă de încasările anului precedent. Sumele defalcate din TVA
repartizate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, exclusiv cheltuielile pentru
personalul din învăţământ, sunt mai mici cu 355.287 lei în acest an. De asemenea, sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local sunt mai mici cu 258.730 lei faţă
de anul 2009.
În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunuri şi servicii, prevederile bugetare sunt în
medie cu 15 % mai mari decât plăţile din anul precedent, ţinând cont de creşterile
prognozate la energie electrică, gaz metan, combustibil etc.
Pentru cheltuielile de personal s-au avut în vedere prevederile Legii salarizării
unitare, în anul 2010 salariile fiind la nivelul lunii decembrie 2009. În conformitate cu
actul normativ menţionat, în acest an nu se acordă premii lunare şi nu se plătesc ore
suplimentare. Sumele alocate pe alineatul 10.01.08 – Fond de premii, reprezintă premiul
anual aferent anului 2009.
Odată cu aprobarea bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr.273 /
2006 privind finanţele publice locale, autorităţile deliberative aprobă
bugetele
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, veniturile şi cheltuielile
evidenţiate în afara bugetului local, bugetul creditelor interne sau externe, precum şi
programele de investiţii publice finanţate din aceste bugete.
Cheltuielile instituţiilor de cultură subordonate sunt finanţate după cum urmează:
- Casa de cultură: Total cheltuieli: 87.100 lei
Subvenţii de la bugetul local: 85.100 lei
Venituri proprii: 2.000 lei
- Muzeul „Ion Irimescu”: Total cheltuieli: 182.300 lei
Subvenţii de la bugetul local: 176.300 lei
Venituri proprii: 6.000 lei
- Cele trei unităţi muzeale fără personalitate juridică: Muzeul Apelor „Mihai
Băcescu”, Muzeul „Mihail Sadoveanu” şi Galeria Oamenilor de Seamă:
Total cheltuieli: 402.000 lei
Subvenţii de la bugetul local: 387.000 lei
Venituri proprii: 15.000 lei
Veniturile evidenţiate în afara bugetului local sunt formate din fondul de rulment,
depozitul special pentru construcţii de locuinţe şi taxele speciale.
Pentru finanţarea proiectelor de investiţii, Consiliul Local poate aproba utilizarea
fondului de rulment constituit. Fondul de rulment pe anul 2010, în sumă de 4.628.569,93
lei este constituit din excedentul bugetar al anului 2009 în sumă de 3.216.212,29 lei şi
disponibilul rămas din anii precedenţi în sumă de 1.412.357,64 lei.
Fişele obiectivelor de investiţii sunt prezentate ca anexe la fiecare categorie de
buget, în funcţie de sursa de finanţare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii
Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Fălticeni, ing.
Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2837/03.02.2010;
- raportul de specialitate al Directiei administratie publică locală din cadrul
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 2838/03.02.2010;
In temeiul prevederilor art. 2, alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind
bibliotecile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului
nr. 2069/1998 privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare a
bibliotecilor publice,
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a si art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii
Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni, prevazut in anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.
Prevederile H.C.L. nr. 101/27.06.2003 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Municipale Fălticeni, se
abrogă.
Art.3. Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 2837 din 03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni

Organizarea sistemului national de biblioteci, atributiile bibliotecilor in
functie de categoria in care sunt incluse, regimul patrimoniului bibliotecilor si
statutul personalului acestora , drepturile si obligatiile utilizatorilor colectiilor si
serviciilor de biblioteca sunt reglementate prin Legea nr. 334/2002 privind
bibliotecile, cu modificările si completările ulterioare.
Avand in vedere includerea bibliotecii municipale in Programul
BIBLIONET, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de
hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Bibliotecii „Eugen Lovinescu” Fălticeni.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
Directia administratie publica locală
Nr. 2838 din 03.02.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni

Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările ulterioare, impune
actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Municipale
„Eugen Lovinescu” Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 101/27.06.2003.
Propunem Consiliului Local aprobarea noului regulament intocmit in
conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a bibliotecilor
publice.

Directia administratie publică locală,
Dir.ex., ing. Corneliu Monoranu

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

Proiect
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:

- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 2825/03.02.2010;
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 2826/03.02.2010;
- prevederile Hotarârii Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 52/28.06.2007
privind branşarea comunelor Preuteşti şi Buneşti, judeţul Suceava, la reţeaua de
alimentare cu apă a municipiului Fălticeni;
- protocolul de predare-primire a reţelei de alimentare cu apă a comunei
Preuteşti, aflată pe teritoriul administrativ al municipiului Fălticeni;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) si art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.
101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul municipiului şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 2825 din 03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare

Prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 52/28.06.2007 a fost
aprobata branşarea comunelor Preuteşti şi Buneşti, judeţul Suceava, la reţeaua de
alimentare cu apă a municipiului Fălticeni.
Avand in vedere finalizarea lucrarilor la obiectivul „Alimentare cu apa potabila
in satele Preutesti, Basarabi, Arghira – Comuna Preutesti, judetul Suceava”, s-a
procedat la predarea-primirea retelei de alimentare cu apa a comunei Preutesti, aflata pe
teritoriul administrativ al municipiului Falticeni, conform protocolului nr.
3877/1182/17.02.2010.
Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, retelele de alimentare cu apa
apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se
afla.
Bunurile apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale trebuie
sa se regaseasca in inventarul insusit de catre Consiliul Local si atestat prin hotarare de
Guvern.
Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind
completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului
Falticeni, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu
modificarile si completarile ulterioare.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Compartimenul juridic
Nr. 2826 din 03.02.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, inscris in Anexa la
Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare
Cadrul juridic general care defineste domeniul public al statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale este reglementat de art. 136 din Constitutia Romaniei.
Delimitarea bunurilor care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor si
comunelor este prevazută in anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
Inventarul bunurilor apartinând domeniului public al municipiului Falticeni se
completează ca urmare a preluării retelei de alimentare cu apă a comunei Preutesti, aflată
pe teritoriul administrativ al municipiului Fălticeni, fapt reglementat si prin art. 4 din
Hotarârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 52/28.06.2007.
Conform protocolului nr. 3877/1182/17.02.2010, această retea de alimentare cu
apă are o lungime de 2.800 m.l., traversând municipiul Falticeni de la intersectia străzii
Armatei cu strada Topitoriei si strabatând strazile Tudor Vladimirescu, Somuzului si
Nufărului.
Orice bun apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale trebuie
sa se regaseasca in inventarul insusit de catre Consiliul Local si atestat prin hotarare de
Guvern.
Compatimentul juridic,
Cons.jr. Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „Modernizarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 2831/03.02.2010;
- raportul de specialitate al Directiei tehnice din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 2832/03.02.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4) lit. f) si 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba Master planul pentru proiectul „Modernizarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”, prevazut in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă si de canalizare din judetul Suceava, operatorului
S.C. ACET S.A Suceava
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 2833/16.02.2010;
- raportul de specialitate al Directiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni, înregistrat la nr. 2834/16.02.2010;
- adresa nr. 5/12.02.2010 transmisă de Asociatia Judeteană pentru Apă si
Canalizare Suceava;
In temeiul prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 21^1
din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, cu modificările
si completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare din judetul Suceava,
operatorului S.C.ACET S.A. Suceava, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art.2. Se mandatează Asociatia Judeteană pentru Apă si Canalizare Suceava să
incheie cu S.C.ACET S.A Suceava contractul prevăzut la art. 1, in numele si pe seama
municipiului Fălticeni, judetul Suceava.
Art.3. Domnul primar ing. Vasile Tofan, reprezentant al Consiliului Local al
municipiului Fălticeni, judetul Suceava, se imputerniceste să voteze pentru incheierea cu
S.C.ACET S.A Suceava a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă si de canalizare din judetul Suceava, prevazut la art. 1.
Art.4. Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unui mijloc fix aparţinând
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 2827/03.02.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.
2828/03.02.2010;
- adresa nr. 79/20.01.2010 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni;
În baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrative - teritoriale;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 şi art. 49 din
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix aparţinând
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni, prevăzut în
anexa care face parte din prezenta hotărâre;
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
persoanelor desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 2827/03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unui
mijloc fix aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din
municipiul Fălticeni

Prin adresa nr. 79/20.01.2010 S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni a
solicitat scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix apartinand domeniului public al
municipiului Falticeni si transmis in administrare concesionarului, bunul propus având un
grad avansat de uzură, nemaiputând fi folosit în activitatea societăţii.
Având în vedere caracterul nefuncţional al acestui mijloc fix, ca urmare a
depăşirii termenului de uzură, este necesară scoaterea din funcţiune şi casarea
acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.
Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unui mijloc fix aparţinând Serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 2828/03.02.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unui
mijloc fix aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din
municipiul Fălticeni

Pentru buna funcţionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
din municipiul Fălticeni unele mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea
operatorului S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni necesită înlocuite.
Întrucât aceste obiective sunt depăşite din punct de vedere tehnic, prezintă mari
disfuncţionalităţi în funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, se
impune efectuarea procedurii de casare.
Comisia de inventariere din cadrul S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni
ne-a transmis lista cuprinzând mijlocul fix care îndeplineşte condiţiile scoaterii din
funcţiune.
Procedura de scoatere din funcţiune şi casare este reglementată de O.G. nr.
112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrative - teritoriale

Direcţia tehnică,
Dir. ex. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acceptarea donatiei avand ca obiect echipamente IT din cadrul
Programului National BIBLIONET

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Fălticeni, ing.
Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2839/03.02.2010;
- raportul de specialitate al Directiei administratie publică locală din cadrul
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 2840/03.02.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acceptă donatia din partea Fundatiei International Research
& Exchanges Board Inc. (IREX) avand ca obiect echipamente IT din cadrul
Programului National Biblionet.
Art.2. Echipamentele IT prevăzute in anexa la prezenta hotarâre vor fi
utilizate de către Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu”.
Art.3.
Directia administratie publica locală din cadrul Primăriei
municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 2839 din 03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind acceptarea donatiei avand ca obiect
echipamente IT din cadrul Programului National BIBLIONET

Fundaţia Bill & Melinda Gates propune administraţiilor locale un proiect
prin care bibliotecile publice beneficiază de acces gratuit la calculatoare şi
internet.
Implementarea acestui program, finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates
a fost agreată de către Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, prin HCL nr.
72/24.09.2009.
Ordonatorul de credit (Primăria Municipiului Fălticeni), de care aparţine
Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu” din Fălticeni, a căpătat statutul de
partener al IREX, organizaţia internaţională non-profit, ce se ocupă de
implementarea programului, al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR) şi al Bibliotecii Judeţeane “I.G. Sbiera”, în calitate de formator
de program. Parteneriatul cu IREX va asigura legătura dintre oameni, informaţie
şi servicii.
Având în vedere cele prezentate, vă supun spre analiză si aprobare
proiectul de hotarare privind acceptarea donatiei avand ca obiect
echipamente IT din cadrul Programului BIBLIONET.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
Directia administratie publica locală
Nr. 2840 din 03.02.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind acceptarea donatiei avand ca obiect
echipamente IT din cadrul Programului National BIBLIONET
Alături de Biblioteca Judeţeană “I.G. Sbiera” şi alte 19 biblioteci publice
din judeţul Suceava, Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu” din Fălticeni
implementează Programul Naţional Biblionet, finanţat de Fundatia Bill & Melinda
Gates.
Programul Naţional Biblionet sprijină cu precădere acele biblioteci care îşi
stabilesc ca prioritate accesul public la informaţie şi demonstrează
disponibilitatea de a-şi asuma o parte din costurile implicate în amenajarea unor
noi centre cu calculatoare publice şi internet. Biblionet facilitează accesul gratuit
la informaţie pe întreg teritoriul României.
În cadrul Programului naţional Biblionet, Biblioteca Municipală „Eugen
Lovinescu” a primit, sub formă de donaţie, echipamente IT, în valoare de 14.014,
44 lei, valoarea care trebuie înregistrată în contabilitatea Primăriei Municipiului
Fălticeni.
Prin HCL 72/24.09.2009, Consiliul Local al Municipiului Fălticeni este
co-partener în Programul Biblionet.
Având în vedere cele prezentate propunem Consiliului Local al
municipiului
Fălticeni acceptarea donaţiei pe care Fundaţia Internaţional
Research & Exchanges Board INC. (partenerul în România al Fundaţiei
americane “Bill & Melinda Gates”) a făcut-o Bibliotecii Municipale „Eugen
Lovinescu”.

Directia administratie publică locală,
Dir.ex., ing. Corneliu Monoranu

ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTARÂRE
privind aprobarea efectuării plăţii de 0,30 lei/m.p. reprezentând chiria aferentă
terenului în suprafaţă de 114.480 m.p. – proprietatea publică a comunei Baia
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 2821
din 03.02.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 2822 din
03.02.2010;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Baia nr. 21/15.05.2009
privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale;
În temeiul prevederilor art. art. 19, alin. 1 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 47,
art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă efectuarea plăţii în sumă de 0,30 lei/m.p. reprezentând chiria
pe anul 2010 a terenului în suprafaţă de 114.480 m.p., proprietatea publică a comunei
Baia, teren aferent staţiilor de captare a apei Baia I şi Baia II, în vederea asigurării zonei
de protecţie sanitară.
Art.2. - Suma reprezentând chiria va fi alocată din bugetul local, paragraful
70.02.05.01 – “Alimentări cu apă”.
Art.3. - Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul primăriei Municipiului
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 2821/03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii de 0,30 lei/m.p.
reprezentând chiria aferentă terenului în suprafaţă de 114.480 m.p. – proprietatea
publică a comunei Baia

Staţiile de captare a apei Baia I şi II sunt amplasate pe terenul în suprafaţă de
114.480 m.p., care aparţine Consiliului Local al Comunei Baia.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baia nr. 21 din 15 mai 2009 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2010 a fost stabilită chiria pentru
închirierea terenului ocupat de cele două staţii de captare a apei, aceasta fiind în
cuantum de 0,30 lei/m.p.
Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, “
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a
apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi
epurarea apelor uzate”.
Având în vedere obligaţia asigurării zonei de protecţie sanitară pentru cele două
staţii de captare a apei, supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului
Fălticeni proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii de 0,30 lei/m.p.
reprezentând chiria aferentă terenului în suprafaţă de 114.480 m.p. – proprietatea
publică a comunei Baia.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 2822/03.02.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii de 0,30 lei/m.p.
reprezentând chiria aferentă terenului în suprafaţă de 114.480 m.p. – proprietatea
publică a comunei Baia

Staţiile de captare Baia I şi Baia II ocupă o suprafaţă de 11,448 ha teren,
proprietatea publică a comunei Baia, suprafaţă pe care sunt amplasate 21 de puţuri de
captare a apei.
Pentru această suprafaţă de teren Consiliul Local al comunei Baia a stabilit
pentru anul 2010 o chirie de 0,30 lei/m.p., care trebuie plătită din bugetul local al
municipiului Fălticeni.
Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată, stabileşte obligaţii pentru
autorităţile locale, dar şi pentru operator, în ceea ce priveşte gospodărirea eficientă a
apei distribuite populaţiei şi asigurarea regimului de delimitare strică şi severă a
suprafeţei aferente.

Direcţia tehnică
Dir. Ex. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
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, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 15179/06.07.2009;
- raportul de specialitate al Compartimentului spatiu locativ inregistrat la nr.
15180/06.07.2009;
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
prestări servicii şi comerţ şi a comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art.45, alin.2, lit.”a” şi art.47
din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat
în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol), proprietatea dlui Păiuş Ioan, în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei
municipiului Fălticeni.
Art.2: Termenul de închiriere este valabil până la data de 31
decembrie 2009.
Art.3: Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună (fara TVA).
Art.4: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei
municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 2823 din 03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a
spatiului situat in municipiul Falticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1
(parter/demisol) in vederea desfasurarii activitatii arhivistice a Primariei
municipiului Falticeni

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Falticeni nr. 57/30.07.2009
s-a aprobat inchirierea pana la sfarsitul anului 2009 a spatiului situat in municipiul
Falticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1 (parter/demisol), in vederea desfasurarii
activitatii arhivistice a Primariei municipiului Falticeni.
Intrucat Municipiul Falticeni nu dispune de spatii adecvate care sa asigure
desfasurarea activitatii arhivistice, consideram oportuna incheierea unui act
aditional la contractul de inchiriere nr. 9559/ 01.05.2008 avand ca obiect spatiul
din str. Mihai Eminescu – proprietatea d-lui Paius Ioan.
Termenul de inchiriere se prelungeste pana la data de 31.12.2010, iar
pretul chiriei ramane la acelasi cuantum stabilit pentru anul 2009, respectiv 380
lei/luna (fara TVA).
Fata de cele prezentate, propun spre analiza si aprobare proiectul de
hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a spatiului situat in
municipiul Falticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1 (parter/demisol) in vederea
desfasurarii activitatii arhivistice a Primariei municipiului Falticeni.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
Compartimentul spatiu locativ
Nr. 2824 din 03.02.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a
spatiului situat in municipiul Falticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1
(parter/demisol) in vederea desfasurarii activitatii arhivistice a Primariei
municipiului Falticeni
Inchirierea spatiului situat in municipiul Falticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1
(parter/demisol) – proprietatea domnului Paius Ioan, in vederea desfasurarii
activitatii arhivistice a Primariei municipiului Falticeni, face obiectul contractului
nr. 9559/2008, incheiat in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 59/25.06.2008.
Potrivit Legii arhivelor nr. 16/1996, documentele de arhiva se pastreaza in
depozite construite special sau in incaperi amenajate in acest scop, cu
asigurarea conditiilor necesare pentru pastrarea corespunzatoare a
documentelor si pentru protectia lor fata de actiunea agentilor de deteriorare.
Data fiind imposibilitatea asigurarii unui spatiu adecvat functionarii
activitatii arhivistice, consideram oportuna initierea proiectului de hotarare
privind prelungirea termenului de inchiriere a spatiului situat in municipiul
Falticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1 (parter/demisol) in vederea desfasurarii
activitatii arhivistice a Primariei municipiului Falticeni.
Prelungirea termenului de inchiriere pana la 31.12.2010, respectiv pretul
de 380 lei/luna (fara TVA) va face obiectul unui act aditional la contractul nr.
9559/2008.

COMPARTIMENT SPATIU LOCATIV,
Insp. Marius Cires

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind sistarea emiterii autorizaţiilor de construire solicitanţilor care deţin
terenuri în imediata vecinătate a viitoarei rute ocolitoare a 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. 2829/03.02.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.
2830/03.02.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 11, art. 45 ,
alin. 2, lit. e şi art. 49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă sistarea emiterii autorizaţiilor de construire solicitanţilor care
deţin terenuri în imediata vecinătate a rutei ocolitoare a Municipiului Fălticeni, până la
finalizarea proiectului tehnic;
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 2829/03.02.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind sistarea emiterii autorizaţiilor de construire
solicitanţilor care deţin terenuri în imediata vecinătate a viitoarei rute ocolitoare a
Municipiului Fălticeni

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 25 iunie 2009 s-a aprobat sistarea
temporară, la solicitarea SC Consitrans SA Bucureşti, a emiterii autorizaţiilor de
construire solicitanţilor care deţin terenuri în imediata vecinătate a viitoarei rute
ocolitoare a Municipiului Fălticeni, până la data de 31.12.2009.
Intrucât proiectul tehnic care va stabili exact traseul rutei ocolitoare nu s-a
finalizat, pentru evitarea unor eventuale litigii care ar putea apărea în urma emiterii
autorizaţiilor de construire, propun Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre
privind sistarea emiterii autorizaţiilor de construire solicitanţilor care deţin terenuri
în imediata vecinătate a viitoarei rute ocolitoare a Municipiului Fălticeni, pâna la
finalizarea proiectului tehnic.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal construire unitate locativă cu 4 apartamente, str. M. Eminescu nr. 25, Municipiul
Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
2835/03.02.2010 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 2836/
03.02.2010;
În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 din
Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal
- construire unitate locativă cu 4 apartamente, str. M. Eminescu nr. 25, Municipiul
Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 394 mp, proprietatea d-lui Cotoc Marius Florin,
prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

