ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
4305/02.03.2011;
- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la
nr.
4306/02.03.2011;
În temeiul prevederilor art. 34, alin.2 din Ordinul nr. 772/2011 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional în vederea achiziţionării unui autoturism, în condiţiile
legii.
Art. 2. – Se emite acordul de casare a autovehiculelor Dacia 1310L – nr. de
înmatriculare SV 30 PMF, anul fabricaţiei 1993 şi Dacia 1310L – nr. de înmatriculare SV
30 MUZ, anul fabricaţiei 1994, aflate în proprietatea Municipiului Fălticeni.
Art.3. – Valoarea totală a finanţării solicitate(prima de casare) este de 7.600 lei,
iar diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului
nou se asigură de la bugetul local.
Art.4. – Lista autovehiculelor uzate care urmează a fi casate prin Program este
prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
persoanelor împuternicite de primarul municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat pe str. Unirii, nr. 6,
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava în vederea desfăşurării activităţii
Staţiei de Ambulanţă Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
6177/25.03.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6178/25.03.2011;
- adresa Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava nr. 1274/25.03.2011;
În temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3
şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani,
respectiv 01.04.2011 – 31.03.2014, a imobilului-construcţie şi a terenului aferent în
suprafaţă de 3.884 m.p. situate pe str. Unirii, nr. 6, proprietatea publică a municipiului
Fălticeni, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava în vederea desfăşurării activităţii
Staţiei de Ambulanţă Fălticeni.
Art. 2. – Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea imobilului vor fi suportate de
către titularul dreptului de folosinţă.
Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 6177/25.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat
pe str. Unirii nr. 6, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava în vedeea
desfăşurării activităţii Staţiei de Ambulanţă Fălticeni

Prin adresa nr. 1274/25.03.2011, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava a
solicitat atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii şi a terenului aferent în care
funcţionează Staţia de Ambulanţă Fălticeni, imobile ce aparţin domeniului public al
municipiului Fălticeni, fiind înscrise în Anexa nr. 4 la H.G. 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.
Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot da în
folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile proprietate publică locală,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de
utilitate publică ori serviciilor publice.
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava este instituţie publică cu personalitate
juridică, în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, având ca atribuţii
principale acordarea asistentei medicale de urgenta si transportul medical asistat al
pacientilor din judetul Suceava, pentru zona Fălticeni toate aceste activităţi fiind
acoperite de Staţia de Ambulanţă Fălticeni.
Faţă de cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat pe str. Unirii nr. 6,
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării activităţii
Staţiei de Ambulanţă Fălticeni, pe o perioadă de 3 ani, respectiv 01.04.2011 –
31.03.2014.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 6178 din 25.03.2011
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat
pe str. Unirii, nr. 6, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava în vederea
desfăşurării activităţii Staţiei de Ambulanţă Fălticeni

Prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2002, imobilele compuse din construcţii şi
terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare au trecut din
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în
domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor
locale respective.
Astfel, în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Fălticeni, aprobat prin H.G. nr. 1357/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este
înscris imobilul constând dintr-o clădire în suprafaţă construită de 480 m.p. şi terenul
aferent acesteia în suprafaţă de 3.884 m.p. situate pe str. Unirii, nr. 6, în care îşi
desfăşoară activitatea Staţia de Ambulanţă Fălticeni.
Întrucât nu există o hotărâre a Consiliului Local privind transmiterea dreptului de
folosinţă a acestui imobil Staţiei de Ambulanţă Fălticeni, se impune iniţierea unui proiect
de hotărâre în acest sens, dată fiind şi solicitarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean
Suceava, prin adresa nr. 1274/25.03.2011.
Pentru eventualele lucrări de reparaţii sau investiţii la sediul Staţiei de Ambulanţă
Fălticeni, este necesară dovada deţinerii spaţiului care se atestă printr-o hotărâre a
Consiliului Local.

DIRECŢIA TEHNICĂ,
Ing. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul
Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
4307/02.03.2011;
- raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
înregistrat la nr. 4308/02.03.2011;
În baza prevederilor art. 4, alin. 2, art. 13, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Ordinului M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, pct. 8, 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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 4307/02.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor în municipiul Fălticeni

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde
riscurile potenţiale identificate la nivel de municipiu, măsurile, acţiunile şi resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective, scopul acestuia fiind acela de a
permite autorităţilor şi celorlalţi factori de decizie să facă alegerile cele mai bune
referitoare la:
- prevenirea riscurilor;
- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative;
- elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- alocarea resurselor necesare.
Potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 132/2007 Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor se întocmeşte de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de
Consiliul Local.
Având în vedere cele expuse supun spre analiză si aprobare Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
în municipiul Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

