ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în municipiul
Fălticeni, str. Izvor, bl. 3B, ap. 15
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată sub nr.11441/22.05.2015;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat sub nr.
11442/22.05.2015;
- procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub nr.
10104/06.05.2015;
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.
15, d-lui Gherman Ionuţ Daniel;
Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în
condiţiile legii.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
PRIMAR
Nr 11441 / 22.05.2015

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind repartizarea prin inchiriere a unei locuinte sociale
situata in municipiul Falticeni, Izvor, bl. 3B, ap. 15,
dlui Gherman Ionut-Daniel

Analizand cererea inregistrata la nr 6840 / 25.03.2015 prin care dl. Gherman Ionut
Daniel solicita inchirierea unei locuinte, referatul de ancheta sociala inregistrat sub nr 7799 /
07.04.2015 precum si

procesul verbal intocmit in

sedinta Comisiei de analizare si

repartizare a locuintelor incheiat in data de 05.05.2015, propun inchirierea in conditiile legii a
imobilului situat in Falticeni, str. Izvor, bl. 3B, ap. 15 ( locuinte sociala ) dlui Gherman Ionut
Daniel pe o perioada de 5 ani.
Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile O.U.G. 40 / 1999, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Primar,
Prof. Gheorghe Catalin Coman

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV
Nr 11442 / 22.05.2015
Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind repartizarea prin inchiriere a unei locuinte sociale
situata in municipiul Falticeni, Izvor, bl. 3B, ap. 15,
dlui Gherman Ionut-Daniel

Municipiul Falticeni, detine in calitate de proprietar, un imobil situat pe str. Izvor, bl.
3B, ap.15 ( locuinta sociala ), care a facut obiectul unui contract de inchiriere incheiat cu
dnul Astefanei Mihaita. In urma cererii inregistrata sub nr. 19454 din 23.09.2014, prin care
chiriasul cere rezilierea contractului de inchiriere, imobilul a ramas disponibil in vederea
repartizarii. Datorita acestui fapt, comisia pentru repartizarea locuintelor s-a intrunit in data
de 06.05.2015 pentru a analiza si propune Consiliului Local repartizarea acestei locuinte.
Urmare a cererii nr. 6840/25.03.2015 prin care dl. Gherman Ionut Daniel solicita
inchirierea unui imobil, Comisia de repartizare a locuintelor, conform procesului verbal nr.
10104/06.05.2015, a reanalizat cererea acestuia considerand ca este indreptatit la
repartizarea unei locuinte, respectiv imobilul situat in Falticeni, str. Izvor, bl. 3B, ap. 15.
Contractul de inchiriere se va derula pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de
prelungire, chiria lunara urmand a se calcula in conformitate cu O.U.G. 40/ 1999 cu
completarile si modificarile ulterioare.

Compartiment spatiu locativ,
insp. Marius Cires

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară
şi a situaţiei financiare pe anul 2014 a Municipiului Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui. Primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 11494/
22.05.2015;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni,
înregistrat la nr. 11495 / 22.05.2015;
În conformitate cu prevederile art. 57, alin.(1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 287, alin. (2) din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2014, conform Anexei nr.1.
Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2014, Sectiunea de Functionare,
conform Anexei nr.2.
Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2014, Sectiunea de Dezvoltare,
conform Anexei nr.3,
Art. 4 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2014, conform Anexei nr.4,
Art. 5 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2014, Sectiunea de Functionare , conform Anexei nr.5.
Art. 6 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2014, Sectiunea de Dezvoltare , conform Anexei nr.6.
Art. 7 – Se aprobă Contul de execuţie al sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2014, conform
Anexei nr.7.
Art. 8 - Se aprobă înscrierea în Anexa nr. 8 a sumelor reprezentând facilităţile fiscale acordate în
anul 2014, a sumelor înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în lista de
rămăşiţă la data de 31.12.2014, in conformitate cu prevederile art.287, alin.(2) din Normele Metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Art. 6– Se aprobă Situaţiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2014, conform Anexei nr. 9.
Art. 7 – Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 8 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice din
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 11494 / 22.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară
şi a situaţiei financiare pe anul 2014 a Municipiului Fălticeni
În baza prevederilor Legii finanţelor publice locale şi ale Legii administraţiei publice
locale, contul anual de execuţie bugetară şi situaţiile financiare anuale se prezintă spre
aprobare consiliilor locale.
Anul bugetar 2014 s-a încheiat din punct de vedere al execuţiei bugetului local cu
un excedent cumulat de 9.838.097 lei, sumă care ne permite să realizăm în anul 2015
investiţiile prevăzute în Secţiunea de dezvoltare.
Activităţile si instututiile finanţate integral din venituri proprii au înregistrat la
sfârşitul anului 2015 un excedent în sumă de 3.841.388 lei, luând în considerare şi
rezerva din anul precedent. Cea mai mare sumă: 3.460.575 lei, o reprezintă disponibilul
pentru Spitalul Municipal, urmată de disponibilul înregistrat la Piaţa Agroalimentară:
317.036 lei. Soldul rămas la Spital pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii,
este constituit din sume primite de la Casa de Sănătate la sfârşitul anului, când nu au mai
putut fi efectuate plăţi către furnizori.
Spitalul Municipal a fost finanţat şi din subvenţii de la bugetul local (1.109.251 lei)
şi de la Ministerul Sănătăţii ( 5.000.000 lei). Plăţile efectuate din subvenţiile primite de
această instituţie se ridică la suma de 6.109.251 lei, din care 5.898.746 lei – pentru
construcţia noului spital.
Activităţile finanţate integral din venituri proprii, desfăşurate în cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, au înregistrat la sfârşitul anului un disponibil de 63.777
lei.
Muzeul de Arta Ion Irimescu, singura instituţie finanţată din venituri proprii şi
subvenţii din subordinea municipiului Fălticeni, Muzeul de Arta Ion Irimescu, a efectuat
plati in suma de 257.582 lei, din care 239.740 din alocaţii de la bugetul local, iar 17.842
lei din venituri proprii.
Sponsorizările primite în anul 2014, în sumă totală de 92.900 lei, au fost cheltuite
conform destinaţiei specificate de sponsori, respectiv organizarea „Zilelor Municipiului
Fălticeni – 2014”.
Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea plăţilor de
casă şi a disponibilităţilor din conturi la sfârşitul anului 2014 iar situaţiile financiare au
fost depuse pentru verificare şi centralizare la A.J.F.P. Suceava, conform prevederilor
legale.
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 11495 / 22.05.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale
de execuţie bugetară şi a situaţiei financiare pe anul 2014 a Municipiului Fălticeni
Conform Contului de execuţie al bugetului local, veniturile încasate au fost în sumă de
59.821.178 lei, din care venituri proprii: 16.788.843 lei, reprezentând 28,07 %.
În ceea ce priveşte cheltuielile, în totalul de 55.253.808 lei, ponderea cea mai mare o au plăţile
efectuate pentru învăţământ: 59%, urmate de cheltuielile din cadrul capitolului bugetar „Sanatate”:
11,42 %, care includ şi plăţile efectuate la investitia in continuare „Spital Municipal Falticeni – corp
nou”.
Contul de execuţie al instituţiilor si activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii
cuprinde veniturile şi cheltuielile urmatoarelor structuri:
- Spitalul Municipal – institutie integral finantata din surse proprii
- Muzeul de Arta „Ion Irimescu” – institutie finantata din venituri proprii si subventii
- Piata Agroalimentara – activitate integral finantata din surse proprii
- activitati finantate din surse proprii organizate in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar,
cum ar fi cămine-internat pentru elevi, cantine, organizarea de cursuri de calificare.
In cadrul acestui buget, cea mai mare pondere (89,68 %) o reprezinta cheltuielile Spitalului
Municipal.
Soldul activitatilor autofinantate este de 3.841.388 lei la 31.12.2014.
Din analiza Bilanţului încheiat la data de 31.12.2014 se observă că totalul capitalurilor proprii,
care reprezintă diferenţa între active şi datorii, s-a majorat cu 19.031.059 lei faţă de începutul anului.
Acest fapt este consecinţa cresterii valorii bunurilor inregistrate in domeniul public si privat al UAT,
inregistrarea excedentului din anul precedent si a rezultatului din anul curent, respectiv 2014.
Soldul datoriilor comerciale de 404.710 lei, în scadere faţă de 1 ianuarie 2014 cand era de
844.304 lei, reprezintă în special valoarea utilităţilor consumate în luna decembrie, pentru care facturile
s-au primit după data de 24.12.2014.
Datoriile către bugete reprezintă impozitul pe salariile aferente lunii decembrie 2014, virat în
ianuarie 2014, precum şi contribuţiile sociale aferente, pentru toate instituţiile subordonate. Valoarea
salariilor angajatilor este in usoara crestere.
Datoriile necurente, care constau in provizioanele constituie de catre unitatile de invatamant
pentru plata drepturilor salariale constituite prin hotarari judecatoresti, au scazut cu sumele achitate in
anul 2014.
Valoarea activelor, atat a celor curente, cat si a celor necurente, a crescut in anul 2014. Cele
necurente constau in principal in terenuri, cladiri si active in curs de executie. Cele necurente constau in
stocuri, sume de incasat la bugetul local din impozite si taxe precum si disponibilitati la trezorerie.
La data de 31.12.2014 nu se înregistrează plăţi restante către salariaţi, către bugetul de stat sau al
asigurărilor sociale, către furnizori de bunuri şi servicii sau furnizori de active fixe
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr.1
la H.C.L.nr......./..................

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2014
-lei-

I. VENITURI
Denumire indicator

03.02
04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

7.185.590
3.731.000
28.234.010
1.000
1.653.000

Prevederi
bugetare
definitive
193.940
7.509.640
4.149.450
37.901.750
1.250
1.817.460

30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
39.02
42.02
45.02

817.000
271.000
597.000
570.000
408.000
2.000
86.000
-

713.720
291.000
597.000
686.320
575.390
92.900
362.660
5.086.000
3.733.000

769.102
294.740
255.992
730.620
579.239
92.900
372.453
5.042.623

Total venituri, din care:
43.555.600
63.711.480
- Venituri proprii
15.235.590
16.897.830
II. CHELTUIELI – inclusiv plăţi efectuate din excedentul anului precedent
Credite
Credite
Denumire indicator
Cod
bugetare
indicator
bugetare
definitive
iniţiale
Autorităţi publice
51.02
3.243.800
3.382.300
Alte servicii publice generale
54.02
2.299.450
1.089.640
Ordine publică şi siguranţă naţională
61.02
455.750
498.300
Învăţământ
65.02
28.109.100
32.929.220
Sănătate
66.02
350.370
10.378.270
Cultură, recreere, religie
67.02
2.510.280
6.937.600
Asigurări şi asistenţă socială
68.02
1.517.850
1.515.310
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
70.02
3.017.950
3.823.450
Protecţia mediului
74.02
1.296.050
1.297.050
Transporturi
84.02
5.988.000
7.130.340
Total cheltuieli
48.788.600
68.981.480

59.821.178
16.788.843

Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite şi taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri
Transferuri voluntare-sponsorizări
Venituri din valorificarea unor bunuri
Subvenţii de la bugetul de stat
Sume FEN postaderare in contul platilor
efectuate si prefinantari

III.

EXCEDENT AL ANULUI 2014
Excedent din anii precedenti
EXCEDENT TOTAL
PRIMAR,
Prof.Gheorghe Catalin Coman

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniţiale

Incasări
realizate
205.133
7.842.266
4.043.560
37.896.812
1.650
1.694.088

Plăţi
efectuate
3.216.515
279.801
486.263
32.603.479
6.308.589
2.366.993
1.358.903
3.366.728
573.566
4.692.971
55.253.808

4.567.370 lei
5.270.727 lei
9.838.097 lei
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr.2
la H.C.L.nr......./..................

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2014
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
I. VENITURI
Denumire indicator
Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite şi taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri
Transferuri voluntare-sponsorizări
Subvenţii de la bugetul de stat

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniţiale

03.02
04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

7.185.590
3.731.000
28.234.010
1.000
1.653.000

30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02

817.000
271.000
597.000
570.000
408.000
-2.201.600
86.000

-leiPrevederi
Incasări
bugetare
realizate
definitive
193.940
205.133
7.509.640
7.842.266
4.149.450
4.043.560
37.901.750
37.896.812
1.250
1.650
1.817.460
1.694.088
713.720
291.000
597.000
686.320
575.390
-8.408.860
86.000

769.102
294.740
255.992
730.620
579.239
-1.742.878
42.623

Total venituri
41.352.000
46.114.060
II. CHELTUIELI – inclusiv plăţi efectuate din excedentul anului precedent
Denumire indicator
Cod
Credite
Credite
indicator
bugetare
bugetare
iniţiale
definitive
Autorităţi publice
51.02
3.243.800
3.322.300
Alte servicii publice generale
54.02
2.299.450
1.089.640
Ordine publică şi siguranţă naţională
61.02
451.750
494.300
Învăţământ
65.02
25.981.100
30.608.820
Sănătate
66.02
220.370
208.270
Cultură, recreere, religie
67.02
1.770.280
1.912.680
Asigurări şi asistenţă socială
68.02
1.517.850
1.515.310
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
70.02
2.413.450
2.830.450
Protecţia mediului
74.02
445.950
446.950
Transporturi
84.02
3.008.000
3.685.340
Total cheltuieli
41.352.000
46.114.060

52.612.947

III.

EXCEDENT AL ANULUI 2014

PRIMAR,
Prof.Gheorghe Catalin Coman

Plăţi
efectuate
3.216.515
279.801
482.264
30.580.317
199.338
1.833.220
1.358.903
2.543.124
441.395
3.677.127
44.612.004

8.000.943 lei

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr.3
la H.C.L.nr......./..................

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2014
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
I. VENITURI
Denumire indicator
Transferuri voluntare-sponsorizări
Venituri din valorificarea unor bunuri
Subvenţii de la bugetul de stat
Sume FEN postaderare in contul platilor
efectuate si prefinantari

Cod
indicator
37.02
39.02
42.02
45.02

Prevederi
bugetare
iniţiale
2.201.600
2.000
-

-leiPrevederi
bugetare
definitive
8.501.760
362.660
5.000.000
3.733.000

Total venituri
2.203.600
17.597.420
II. CHELTUIELI – inclusiv plăţi efectuate din excedentul anului precedent
Denumire indicator
Cod
Credite
Credite
indicator
bugetare
bugetare
iniţiale
definitive
Autorităţi publice
51.02
60.000
Alte servicii publice generale
54.02
Ordine publică şi siguranţă naţională
61.02
4.000
4.000
Învăţământ
65.02
2.128.000
2.320.400
Sănătate
66.02
130.000
10.170.000
Cultură, recreere, religie
67.02
740.000
5.024.920
Asigurări şi asistenţă socială
68.02
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
70.02
604.500
993.000
Protecţia mediului
74.02
850.100
850.100
Transporturi
84.02
2.980.000
3.445.000
Total cheltuieli
7.436.600
22.867.420
III.

DEFICIT AL ANULUI 2014

PRIMAR,
Prof.Gheorghe Catalin Coman

Incasări
realizate
1.835.778
372.453
5.000.000
-

7.208.231
Plăţi
efectuate
3.999
2.023.162
6.109.251
533.773
823.604
132.171
1.015.844
10.641.804

3.433.573 lei

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 4
la H.C.L. nr....../.....................

CONTUL DE EXECUŢIE
AL INSTITUTIILOR SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA 31.12.2014

I. VENITURI
-leiDenumire indicator

Cod
indicator

Venituri din proprietate
Venituri din dobanzi
Venituri din prestări servicii şi alte
activităţi
Diverse venituri
Venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor
acordate
Subventii de la alte administratii
Total venituri

30.10
31.10
33.10

Prevederi
Încasări
Prevederi
bugetare
realizate
bugetare
definitive
iniţiale
893.760
877.560
875.227
2.000
1.856
17.617.500
17.133.200
16.434.504

36.10
39.10
40.10

200.400
-

200.400
1.000
3.489.110

185.713
1.005
-

43.10

778.110
19.489.770

10.617.960
32.321.230

6.557.153
24.055.458

II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Cod
indicator

Învăţământ
Sănătate – Spitalul Municipal
Cultura, recreere,religie
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicăPiaţă-Bazar
Total cheltuieli

65.10
66.10
67.10
70.10

Credite
Plăţi
Credite
bugetare
bugetare
efectuate
definitive
iniţiale
1.820.510
1.855.710
1.254.211
17.739.000
29.113.710
21.407.031
710.110
484.860
480.337
1.050.000
1.032.800
727.675
21.319.620

32.487.080

23.869.254

SOLD LA 31.12.2014: 3.841.388 LEI
(inclusiv disponibilul din anul precedent)

PRIMAR,
Prof.Gheorghe Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 5
la H.C.L. nr....../.....................

CONTUL DE EXECUŢIE
AL INSTITUTIILOR SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA 31.12.2014
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
I. VENITURI
-leiDenumire indicator

Cod
indicator

Venituri din proprietate
Venituri din dobanzi
Venituri din prestări servicii şi alte
activităţi
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat
subventiile
Incasari din rambursarea imprumuturilor
acordate
Subventii de la alte administratii
Total venituri

30.10
31.10
33.10

Prevederi
Încasări
Prevederi
realizate
bugetare
bugetare
iniţiale
definitive
893.760
877.560
875.227
2.000
1.856
17.617.500
17.133.200
16.434.504

36.10
37.10

200.400
-294.000

200.400
-297.000

185.713
-6.579

40.10

-

2.994.110

-

43.10

648.110
19.065.770

447.960
21.358.230

447.902
17.938.623

II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Cod
indicator

Învăţământ
Sănătate – Spitalul Municipal
Cultura, recreere,religie
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicăPiaţă-Bazar
Total cheltuieli

65.10
66.10
67.10
70.10

Credite
Plăţi
Credite
bugetare
bugetare
efectuate
iniţiale
definitive
1.776.510
1.811.710
1.254.211
17.109.000
18.439.710
15.155.981
710.110
484.860
480.337
803.200
786.000
649.967
20.398.820

21.522.280

17.540.496

EXCEDENT LA 31.12.2014: 398.127 LEI
PRIMAR,
Prof.Gheorghe Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 6
la H.C.L. nr....../.....................

CONTUL DE EXECUŢIE
AL INSTITUTIILOR SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA 31.12.2014
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
I. VENITURI
-leiPrevederi
bugetare
definitive

Prevederi
bugetare
iniţiale

Încasări
realizate

Denumire indicator

Cod
indicator

Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat
subventiile
Incasari din rambursarea imprumuturilor
acordate
Subventii de la alte administratii
Total venituri

36.10
37.10

294.000

297.000

6.579

40.10

-

495.000

-

43.10

130.000
424.000

10.170.000
10.963.000

6.109.251
6.116.835

II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Cod
indicator

Învăţământ
Sănătate – Spitalul Municipal
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicăPiaţă-Bazar
Total cheltuieli

65.10
66.10
70.10

Credite
Plăţi
Credite
bugetare
efectuate
bugetare
iniţiale
definitive
44.000
44.000
630.000
10.674.000
6.251.050
246.800
246.800
77.708
920.800

10.964.800

6.328.758

DEFICIT LA 31.12.2014: 211.923 LEI
PRIMAR,
Prof.Gheorghe Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Maria Bulaicon

MUNICIPIUL FALTICENI

Anexa nr.7
La H.C.L. nr……/…………….

CONT DE EXECUŢIE
pentru donatiile si sponsporizarile primite in anul 2014
CONT 21.37.02.01

Nr.
crt.
1.
2.

Venituiri
21.37.02.01

3.

Total venituri

Nr.
crt
1.
2.

Subdiviziunea bugetară

Subdiviziunea bugetară

Suma

Explicatii

92.900

Sponsorizari
primite in anul 2014

Suma

Cheltuieli
67.02.50 -20.30.30
Municipiul Falticeni

92.900

Total cheltuieli

92.900

Explicatii

Cheltuieli pentru
organizarea
evenimentului
‚Zilele Municipiului
Falticeni”

.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Bulaicon Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr.8
la H.C.L.nr......./..................

SITUAŢIA
privind facilităţile fiscale acordate în anul 2012, a sumelor înregistrate
în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în lista de rămăşiţă
la data de 31.12.2012
-lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Facilităţi fiscale
Sume
acordate
Sume înreg.
înregistrate
(bonificaţie 10%
în lista de
în evidenţa
pt. plată până la
rămăşiţă
insolvabili
31.03
102,779
0
3,833,942

Impozit şi taxa pe clădiri, din care:

07.02.01

- Impozit pe clădiri – persoane fizice

07.02.01.01

66,909

383,294

07.02.01.02

35,870

3,450,648

07.02.02

32,112

07.02.02.01

22,391

210,261

- Impozit şi taxa pe teren – pers. juridice 07.02.02.02

6,044

334,559

- Impozit pe terenul din extravilan
07.02.02.03
Alte impozite şi taxe pe proprietate
07.02.50
Impozit pe mijloacele de transport, din
16.02.02
care:

3,677

54,428
22,410

- Impozit şi taxa pe clădiri – pers.
juridice
Impozit şi taxa pe teren, din care:
- Impozit pe teren – persoane fizice

0

42,791

0

599,248

873,397

- Impozit pe mijloace de de transport
deţinute de persoane fizice

16.02.02.01

33,582

489,629

- Impozit pe mijloace de de transport
deţinute de persoane juridice

16.02.02.02

9,209

383,768

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau desf.
de activităţi
Venituri din concesiuni şi închirieri
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni
aplicate
Taxe speciale
TOTAL

PRIMAR,
Prof Gheorghe-Catalin Coman

16.02.50

10,822

30.02.05

241,926

35.02.01

119,506

1,729,014

119,506

1,458
7,312,217

36.02.06
177,682

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec Maria Bulaicon

MUNICIPIUL FALTICENI
CUI 5432522

Anexa nr. 9 la HCL nr.

din 28.05.2015

Bilant
Trimestrul: 4, Anul: 2014
NR. CRT. Denumirea indicatorilor

Cod rand

Sold la inceputul
anului

Sold la sfarsitul
perioadei

1.

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+
2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

03

412.096,00

130.894,00

2.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică
şi alte active corporale
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000
-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

04

84.695.337,00

84.854.480,00

3.

Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200
-2910100-2910200-2930200)

05

506.457.292,00

516.640.560,00

5.

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an
(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+
2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din
care:

07

600.317,00

600.317,00

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

08

600.317,00

600.317,00

6.

Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un
an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 4960200), din care:

09

0,00

4.149,00

7.
1.

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+
3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+
3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+
3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+
3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+
3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200
-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600
-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)

15
19

592.165.042,00
6.965.548,00

602.230.400,00
8.087.553,00

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări
(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+
4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+
4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 49101004960100+5120800), din care:

21

1.742.882,00

34.014.411,00

Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+
4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :

22

1.566.636,00

1.225.761,00

Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+
4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+
4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+
4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+
4820000** - 4970000), din care:

23

9.937.877,00

9.773.609,00

Creanţele bugetului general consolidat
(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 4970000)

24

9.652.182,00

9.646.748,00

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget
(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+
4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+
4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+
4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+
4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+
4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:

25

29.162,00

0,00

Total creante curente (rd. 21+23+25+27)
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101
+ 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 +
5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000
+5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+
5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 +
5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100
+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+
5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)

30
33

11.709.921,00
9.236.824,00

43.788.020,00
13.726.839,00

211.546,00

300.625,00

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie
(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+
5320800+5420100)

MUNICIPIUL FALTICENI(CENTRALIZAT)
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NR. CRT. Denumirea indicatorilor

6.
7.
8.
3.
1.

2.

Cod rand

Sold la inceputul
anului

Sold la sfarsitul
perioadei

Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct.
5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 +
5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 +
5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 +
5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 +
5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)

35

157.163,00

167.845,00

Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

40
42
45

9.605.533,00
2.376,00
28.283.378,00

14.195.309,00
5.366,00
66.076.248,00

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

46
55
58

620.448.420,00
15.382.088,00
15.382.088,00

668.306.648,00
7.274.609,00
7.274.609,00

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări
(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+
4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+
4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:

60

1.069.739,00

37.854.960,00

Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+
4190000+ 4620101), din care:

61

844.304,00

404.710,00

Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+
4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +
4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+
4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000),
din care:

62

1.878.988,00

1.770.263,00

973.163,00

893.124,00

Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+
4370100+ 4370200+4370300)

63.1

3.

Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte
datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+
4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+
4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+
4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+
4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+
4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)

65

0,00

28.008,00

6.

Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)

72

1.768.695,00

1.825.944,00

7.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj,
burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+
4380000), din care:

73

1.530,00

27.595,00

8.

Venituri în avans (ct.4720000)

74

211.331,00

357.334,00

9.
10.
11.
12.

Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

75
78

0,00
4.930.283,00

827,00
41.864.931,00

TOTAL DATORII (rd.58+78)
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=
rd.46-79 = rd.90)

79
80

20.312.371,00
600.136.049,00

49.139.540,00
619.167.108,00

1.

Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+
1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

84

552.345.564,00

555.299.012,00

2.
4.
6.

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)

85
87

28.106.581,00
19.683.904,00

47.871.491,00
15.996.605,00

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

600.136.049,00

619.167.108,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

EC. MARIA BULAICON

EC. LAURA FLOREA

MUNICIPIUL FALTICENI(CENTRALIZAT)
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna APRILIE 2015
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 11431/22.05.2015;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 11432/22.05.2015;
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 4320/2015, 3199/2015,
2815/2015, 380/2015, 1808/2015, 1748/2015, 679/2015, 1134/2015 şi 444/2015;
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 2015, plată ce se asigură din bugetele alocate
unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 11431/22.05.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
luna APRILIE 2015
Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011
privind decontarea cadrelor navetei didactice, „Personalului didactic din unităţile de
învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă
corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de
transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în
localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între
localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta
contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu
autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar
personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se
deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.
Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se
face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor
de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară
activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice
locale”.
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre aprobare
consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de nouă unităţi de învăţământ au solicitat
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2015, suma totală fiind de 6.720
lei.
Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna
APRILIE 2015.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia economică
Nr. 11432/22.05.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2015

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun spre
aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare.
Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 finanţarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi nu se suportă din
sumele defalcate din TVA.
Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pe
lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate sume din
veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea
navetei cadrelor didactice.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de nouă unităţi de învăţământ au solicitat
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2015, suma totală fiind de 6720
lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Maria Bulaicon

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

Nr.

Denumirea unităţii de

Număr cadre

Cuantum total /unitate

crt.

învăţământ

didactice

învăţământ/aprilie

beneficiare
1.

Colegiul tehnic “Mihai Băcescu”

2015

14

2236 lei

Fălticeni

2.

Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni

3

210 lei

3.

Colegiul “ Vasile Lovinescu” Fălticeni

18

2300 lei

4.

Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Fălticeni

6

651 lei

5.

Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu”

2

306 lei

2

191 lei

4

456 lei

Fălticeni

6.

Şcoala Gimnazială “ Mihail Sadoveanu”
Fălticeni

7.

Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ”
Fălticeni

8.

G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni

1

170 lei

9.

G.P.N. “VOINICELUL” Fălticeni (martie şi

2

200 lei

aprilie)

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de locuinţe de serviciu
pentru medici şi de locuinţe sociale, precum şi aprobarea documentaţiei corespunzătoare
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr.11485/22.05.2015;
- raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice înregistrat la nr.
11486/22.05.2015;
În temeiul prevederilor art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13, lit a din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi
art. 2, alin. 2 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 49
şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de locuinţe de
serviciu pentru medici şi de locuinţe sociale.
Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă prevăzută la art. 1, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Comisia de licitaţie va fi numită prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.
Art.4: Se desemnează în comisia de licitaţie doi reprezentanţi ai consiliului local al
municipiului Fălticeni, după cum urmează:
1.
Consilier local _________________________
2.
Consilier local _________________________
Art.5: Ulterior încheierii contractelor de vânzare – cumpărare, locuinţele achiziţionate vor fi
incluse în domeniul public al municipiului Fălticeni.
Art.6: 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. 11485/22.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru
achiziţionarea de locuinţe de serviciu pentru medici şi de locuinţe sociale, precum şi
aprobarea documentaţiei corespunzătoare

Având în vedere că în bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 sunt incluse
sumele necesare achiziţionării unor apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru
medici şi de locuinţe sociale se impune demararea procedurii de licitaţie.
Achiziţionarea de apartamente se face în scopul implementării strategiei locale de
dezvoltare privind atragerea medicilor în Fălticeni şi asigurarea de locuinţe sociale.
Condiţiile minime privind participarea la licitaţie, elementele de preţ, cât şi regulile
privind desfăşurarea licitaţiei sunt prevăzute în caietul de sarcini, locuinţele achiziţionate
urmând a fi introduse în domeniul public al municipiului Fălticeni.
Din comisia de licitaţie, pe lângă persoanele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, propun să facă parte şi doi reprezentanţi ai consiliului local.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru
achiziţionarea de locuinţe de serviciu pentru medici şi de locuinţe sociale, precum şi
aprobarea documentaţiei corespunzătoare.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din învăţământul
preuniversitar fălticenean care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiade
internaţionale, olimpiade naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi
campionate naţionale sportive scolare, precum şi a profesorilor îndrumători
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 8635 / 20.04.2015;
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală înregistrat
la nr. 8636 / 20.04.2015
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor pct. 8 din anexa nr. 2 a H.G. nr.
369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a
concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural artistice, tehnico ştiinţifice şi a
campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d), alin. 6, lit. a, pct. 1 şi 6, şi art.
115, alin. 1, lit. b) 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 Regulamentul de premiere a elevilor din învăţământul
preuniversitar fălticenean care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiade internaţionale,
olimpiade naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi campionate naţionale
sportive scolare, precum şi a profesorilor îndrumători, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

ANEXA la H.C.L. nr. ………….../ 2015
REGULAMENT
Privind premierea elevilor din învăţământul preuniversitar fălticenean care au obţinut
premii şi menţiuni la olimpiade internaţionale, olimpiade naţionale, Olimpiada
Naţională a Sportului Şcolar şi campionate naţionale sportive scolare, precum şi a
profesorilor îndrumători
1. În baza prezentului Regulament, Municipiul Fălticeni va premia elevii din învăţământul
preuniversitar fălticenean care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiade internaţionale,
olimpiade naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi campionate naţionale
sportive scolare, precum şi a profesorii îndrumători ai acestora.
2. Situaţia elevilor şi a profesorilor care urmează a fi premiaţi va fi întocmită pe baza datelor
furnizate de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava şi unităţile şcolare/cluburile
sportive şcolare din Municipiul Fălticeni, în concordanţă cu prevederile prezentului
regulament;
3. Premierea elevilor, profesorilor şi antrenorilor se va face în funcţie de nivelul performanţei
obţinute până la data de 1 iulie şi în limita bugetului aprobat, pe baza unui punctaj;
4. Punctajul acordat în vederea premierii elevilor:
OLIMPIADE INTERNAŢIONALE/ OLIMPIADE INTERNAŢIONALE ZONALE
Premiul obţinut
Numărul de puncte acordat
Premiul I
14
Premiul II
13
Premiul III
12
Menţiune
11
OLIMPIADE NAŢIONALE
Premiul obţinut
Numărul de puncte acordat
Premiul I
8
Premiul II
7
Premiul III
6
Menţiune
5
Calificare în lotul naţional al României
10
pentru participare la faza internaţională
Premiul obţinut
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

OLIMPIADE JUDEŢENE
Numărul de puncte acordat
4
3
2
1

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR ŞI CAMPIONATELE
NAŢIONALE SPORTIVE ŞCOLARE
Premiul obţinut
Numărul de puncte acordat
INDIVIDUAL
Premiul I
6
Premiul II
5
Premiul III
4
Menţiune
3
Calificare în Lotul Naţional al României 10
ECHIPE
Premiul I
80 puncte/echipă
Premiul II
60 puncte/echipă
Premiul III
40 puncte/echipă
Menţiune
20 puncte/echipă
Calificare în competiţii internaţionale
100 puncte/echipă
COMPETIŢII SPORTIVE INTERNAŢIONALE
Premiul obţinut
Numărul de puncte acordat
INDIVIDUAL
Premiul I
10
Premiul II
9
Premiul III
8
Menţiune
7
ECHIPE
Premiul I
200 puncte/echipă
Premiul II
180 puncte/echipă
Premiul III
160 puncte/echipă
Menţiune
140 puncte/echipă
5. În cazul echipelor vor putea fi premiaţi pâna la maxim 3 componenţi cu Premiul I, Premiul
II şi Premiul III, care s-au remarcat şi au avut o contribuţie decisivă la obţinerea rezultatelor;
6. Premiile acordate echipelor nu vor putea depăşi ca valoare premiile acordate sportivilor la
individual;
7. Valoarea în lei a premiilor pentru elevi, respectiv sportivi, va fi stabilită în funcţie de
sumele disponibile în vederea premierii, sume aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local;
8. Elevii care în mai mult de jumătate din activitatea competiţională au fost rezerve ale
echipelor vor primi maxim 1/3 din premiul acordat unui elev care a avut o participare în
competiţii cu echipa;
9. Elevii care au obţinut performanţe la mai multe competiţii prevăzute în prezentul
regulament, vor fi premiaţi o singură dată, pentru cea mai bună performanţă.

10. Premii pentru profesori
Profesori care au pregătit elevi care au obţinut premii la Olimpiade Internaţionale/
Olimpiade Internaţionale Zonale
Profesorul care a pregătit un elev la o
olimpiadă
Profesorul care a pregătit un elev la
mai multe olimpiade
Profesorul care a pregătit mai mulţi
elevi la o olimpiadă
Echipă de profesori care a pregătit un
elev la o olimpiadă
Echipă de profesori care a pregătit un
elev la mai multe olimpiade
Echipă de profesori care a pregătit mai
mulţi elevi la o olimpiadă

Valoarea premiului (sumă brută) lei
Mai mic sau egal cu valoarea premiului
acordat elevului
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor acordate elevului la toate
olimpiadele
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor acordate elevilor pregătiţi.
Mai mic sau egal cu valoarea premiului
acordat elevului; premiul se va împărţi în
mod egal la fiecare profesor.
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor acordate elevului la fiecare
olimpiadă; premiul se va împărţi în mod
egal la fiecare profesor.
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor elevilor pregătiţi; premiul se va
împărţi în mod egal la fiecare profesor.

Profesori care au pregătit elevi care au obţinut premii la Olimpiade Naţionale/
Olimpiade Zonale
Profesorul care a pregătit un elev la o
olimpiadă
Profesorul care a pregătit un elev la
mai multe olimpiade
Profesorul care a pregătit mai mulţi
elevi la o olimpiadă
Echipă de profesori care a pregătit un
elev la o olimpiadă
Echipă de profesori care a pregătit un
elev la mai multe olimpiade
Echipă de profesori care a pregătit mai
mulţi elevi la o olimpiadă

Valoarea premiului (sumă brută) lei
Mai mic sau egal cu valoarea premiului
acordat elevului
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor acordate elevului la toate
olimpiadele
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor acordate elevilor pregătiţi.
Mai mic sau egal cu valoarea premiului
acordat elevului; premiul se va împărţi în
mod egal la fiecare profesor.
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor acordate elevului la fiecare
olimpiadă; premiul se va împărţi în mod
egal la fiecare profesor.
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată a
premiilor elevilor pregătiţi; premiul se va
împărţi în mod egal la fiecare profesor.

Profesori/antrenori care au pregătit elevi care au obţinut premii la Olimpiada
Naţională a Sportului Şcolar şi la Campionatele Naţionale Sportive Şcolare
Competiţii sportive – sporturi individuale
Valoarea premiului (sumă brută) lei
Profesorul care a pregătit un singur
Mai mic sau egal cu valoarea premiului
elev, la o probă individuală, la o
acordat elevului
disciplină sportivă
Profesorul care a pregătit un singur
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată
elev, la mai multe probe individuale, la a premiilor acordate elevului la toate
o disciplină sportivă
olimpiadele
Profesorul care a pregătit mai mulţi
Mai mic sau egal cu valoarea celui mai
elevi, la o probă individuală, la o
mare premiu acordat unuia dintre elevii
disciplină sportivă.
pregătiţi la proba respectivă.
Profesorul care a pregătit un elev din
Mai mic sau egal cu valoarea premiului
cadrul unei echipe de elevi sportivi, la o elevului pregătit, din cadrul echipei
probă pe echipe, la o disciplină sportivă
Profesorul care a pregătit mai mulţi
Mai mic sau egal cu valoarea cumulată
elevi, din cadrul unei echipe de elevi
a premiilor acordate elevilor pregătiţi, la
sportivi, la o probă pe echipe, la o
proba respectivă.
disciplină sportivă.
Profesorul care a pregătit toată echipa Mai mic sau egal cu jumătate din
de elevi sportivi, la o probă pe echipe,
valoarea cumulată a premiilor acordate
la o disciplină sportivă.
elevilor pregătiţi, din cadrul echipei.
Competiţii sportive – sporturi de echipă
Valoarea premiului (sumă brută) lei
Mai mic sau egal cu jumătate din
Profesorul care a pregătit o echipă de
elevi sportivi, la o probă pe echipe, la o valoarea cumulată a premiilor acordate
disciplină sportivă.
fiecărui elev din cadrul echipei.
11. Un profesor poate fi premiat o singură dată, pentru cea mai bună performanţă;
12. Premiile elevilor şi profesorilor se vor acorda în baza unui stat de plată emis de
Municipiul Fălticeni în colaborare cu unitatea de învăţământ/clubul sportiv şcolar, şi vor fi
impozitate conform legii. Impozitul va fi reţinut pe statul de plată iar elevul, respectiv
profesorul va primi valoarea netă a premiului;
13. Lista nominală cu profesorii, elevii şi sportivii care urmează a fi premiaţi şi
cuantumurile premiilor vor fi aprobate de Consiliul Local înainte de festivităţile de
premiere.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINITRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 8636 / 20.04.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din
învăţământul preuniversitar fălticenean care au obţinut premii şi menţiuni la
olimpiade internaţionale, olimpiade naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
şi campionate naţionale sportive scolare, precum şi a profesorilor îndrumători
Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv important
pentru administraţia publică fălticeneană. Prin premierea elevilor şi cadrelor didactice se
răsplăteşte efortul depus de aceştia în obţinerea de rezultate excepţionale la Olimpiadele
Şcolare Naţionale.
În baza prezentului regulament, Municipiul Fălticeni va premia elevii din învăţământul
preuniversitar din UAT Municipiului Fălticeni, care au obţinut premii şi menţiuni la Olimpiade
Internaţionale, Olimpiade Naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Campionate
Naţionale Sportive Şcolare, precum şi a profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea
acestor performanţe.
Lista elevilor şi a profesorilor care vor fi premiaţi va fi intocmită pe baza datelor
furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judetului Suceava şi de către unităţile de invăţământ
preuniversitar din UAT Municipiul Fălticeni în concordanţă cu prevederile prezentului
regulament. Premierea elevilor se va face în cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni, în funcţie
de valoarea performanţei obţinute şi în limita bugetului aprobat; premiile fiind acordate în
bani.
Impozitul aferent premiilor va fi reţinut pe statul de plată conform legislaţiei.

Director General,
Direcţia Generală Administraţie Publică Locală,
jr.Buhlea Paul

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 8635 / 20.04.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din
învăţământul preuniversitar fălticenean care au obţinut premii şi menţiuni la
olimpiade internaţionale, olimpiade naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
şi campionate naţionale sportive scolare, precum şi a profesorilor îndrumători
În actualul context socio – economic trebuie să ne recunoaştem valorile, să le
recompensăm şi să le motivăm. Aceşti elevi deosebiţi sunt adevăraţi ambasadori ai
municipiului Fălticeni, prin rezultatele pe care le-au obţinut la olimpiadele şi concursurile
şcolare.
În acelaşi timp trebuie să recunoaştem şi să apreciem munca profesorilor care
pregătesc aceşti elevi şi să motivăm interesul lor pentru atingerea unor performanţe
notabile.
Având în vedere faptul că una din priorităţile administraţiei publice locale este
performanţa educaţională, pentru motivarea elevilor care obţin rezultate deosebite la
olimpiadele şi concursurile şcolare, propun spre analiză şi aprobare acordarea de premii
băneşti elevilor din municipiul Fălticeni care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi
concursuri şcolare. Suma necesară pentru anul 2015 a fost stabilită prin bugetul pe anul
2015, în cuantum de 50.000 lei, şi se va acorda din bugetul de venituri şi cheltuieli al
Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 115/27.11.2014 pentru stabilirea impozitelor şi
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr.
8637/20.04.2015;
- raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 8638/20.04.2015;
- referatul Compartimentului registru agricol, arhivă;
- Art. 5, alin. (2) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
- Art. 286, art. 287, art.288 şi art.292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX, punctele 222 şi 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 47,
art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 115/27.11.2014 pentru stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015, prin instituirea
taxelor pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi a
atestatului de producător agricol.
Art. 2. Se aprobă cuantumul taxelor prevăzute la art. 1, după cum urmează :
a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 96 lei/an;
b) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol – 20 lei.
Art. 3. Prevederile privind taxa pentru eliberarea certificatului de producător se
abrogă.
Art. 4. Serviciul impozite şi taxe şi Compartimentul registru agricol, arhivă vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof. Gheorghe-Catalin Coman

Avizat,
Secretar municipiu,
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 8637/20.04.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 115/27.11.2014 pentru stabilirea impozitelor şi
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015
Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în limitele
şi în condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul
stabilirii impozitelor şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a
anului următor prevăzute la art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, coroborat cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 44/2004 – privind Normele metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere cele menţionate mai sus, Serviciul Impozite şi Taxe locale al
municipiului Fălticeni propune spre analiză prezentul raport privind modificarea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2015 in vederea respectarii pevederilor Legii nr.145/2014.
Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre privind modificarea Hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile in anul fiscal 2015 nr.115/27.11.2014, prin aprobarea taxelor pentru eliberarea
atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol percepute in anul 2015 taxe care vor inlocui Taxa pentru eliberarea certificatului de
producator prevazuta la art. 268 alin. (4).

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman

MUNICIPIUL FĂLTICENI
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE

Nr. 8638/20.04.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 115/27.11.2014 pentru stabilirea impozitelor şi
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015

Avand in vedere Referatul Compartimentului registrul agricol, prevederile Legii
nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul
agricol prin care sunt reglementate modul de desfasurare a activitatilor economice, de
valorificare de catre producatorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii, de
exercitare a comertului cu aceste produse si stabilirea noilor documente care trebuie
detinute de cei care desfasoara astfel de activitati, potrivit prevederile atr 5. alin (2) si art 8
alin. (2), costurile generate de tiparirea atestatului de producator agricol si a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol- “ se suporta de catre consiliile judetene, iar
sumele cheltuite de catre acestea se recupereaza prin grija primarilor din sumele achitate
de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la
propunerea autoritatii executive”.
În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, a H.G nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale - Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale
în condiţiile legii, propunem modificarea Hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale aplicabile in anul fiscal 2015 nr.115/27.11.2014, prin aprobarea taxelor pentru
eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol percepute in anul 2015 taxe care vor inlocui Taxa pentru eliberarea
certificatului de producator prevazuta la art. 268 alin. (4).

Şef Serviciu Impozite si Taxe,
Ec. Marinela Gontariu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin
H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 9100 ./ 24.04.2015;
- raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr.
9101/24.04.2015;
În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat
al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii
nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:
Municipiul
Suprafaţa
Din care:
Fălticeni
totală
Curţi /
Arabil
Vii
Livezi
Păduri
- m.p. construcţii
Str. ION
206
x
DRAGOSLAV f.n.
Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 9100 / 24.04.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 atribuirea terenurilor aflate în proprietatea
privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de sarcini.
Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare şi
inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 se analizează şi se validează
prin hotărâre a Consiliului Local.
Suprafaţa de 206 mp situată pe str. Ion Dragoslav, f.n. a fost identificată de către
Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită este necesară includerea acesteia
în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni proiectul de
hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr.
65 / 30.06.2005.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 9101 / 24.04.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005
Având în vedere cererea numitului Dochita Paul Lucian nr. 14249 / 14.07.2014, prin
care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprefeţe de teren, în vederea construirii
unei locuinţe proprietate personală, Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită în
baza art. 1 din Legea nr. 15/2003, a identificat o suprafaţă de 206 m.p. teren, situat pr
str.Ion Dragoslav, f.n.., teren care este disponibil şi liber de sarcini.
În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,
propunem Consiliului Local includerea suprafeţei de 206 mp, situată pe str. Ion Dragoslav,
f.n., în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni.

Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003
Ing. Octavian Perju
Ing. Cătălin Fodor
Ing. Ancuţa Alexiu
Ing. Ioan Gheorghiu
Ref. sup. Constantin Cîrjă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unei locuinţe
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 9118 / 24.04.2015;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 9119 / 24.04.2015;
- cererea d-lui Dochita Paul Lucian înregistrată sub nr. 14249 / 14.07.2014;
În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum
şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin
H.G. nr. 896 / 2003;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Dochita Paul Lucian, a
suprafeţei de 206 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str.Ion
Dragoslav f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen
de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.4: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală;
Art.5: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită
al terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.
Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 9118 / 24.04.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de
teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unei locuinţe

Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, de teren aflat în domeniul privat al unităţilor administrativ –
teritoriale, pentru construirea unei locuinţe.
Numitul Dochita Paul Lucian îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, nedeţinând în proprietate o locuinţă
sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală.
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificat o suprafaţă de teren de 206 mp, situată pe str.Ion Dragoslav f.n.,
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, suprafaţă ce este disponibilă atribuirii în
folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, proprietatea privată a
Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unei locuinţe.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 9119 / 24.04.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de
teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unei locuinţe
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificat o suprafaţă de 206 mp teren pe str.Ion Dragoslav f.n., proprietatea
privată a municipiului Fălticeni, teren ce poate fi atribuit în folosinţă gratuită, în condiţiile
legii.
Numitul Dochita Paul Lucian a solicitat atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, în
vederea construirii unei locuinţe.
Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în
termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la
solicitarea beneficiarului, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, în condiţiile
legii.
Dir. Direcţia tehnică,
Ing. Naforniţă Anton

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 6239/18.03.2015;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr.
6240/18.03.2015;
- adresa Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni;
În temeiul prevederilor art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor
publice, republicată şi ale prevederilor art. 241 din Legea nr. 53/2003(Codul Muncii),
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, 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 Regulamentul de ordine interioară al Muzeului de Artă „Ion Irimescu”
Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului de Artă „Ion
Irimescu” Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Muzeului de Artă
„Ion Irimescu” Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 6239/18.03.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Artă „Ion Irimescu”
Fălticeni

Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform
prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea
căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi
funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.
Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se
stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea
căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
Tot prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în
subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, se stabilesc şi
componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.
Având în vedere relaţia de subordonare a Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni
faţă de Consiliul local al municipiului Fălticeni, precum şi prevederile legale în materie,
propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de ordine interioară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de
Artă „Ion Irimescu” Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al
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. 11587/22.05.2015;
- raportul Directiei tehnice înregistrat la nr. 11588/22.05.2015;
- prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile
care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni;
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 47 şi art. 122
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, cu patru suprafeţe de teren prevăzute în
anexa nr. 1, identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 şi 3.
Art.2: Prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 se modifică în mod corespunzător.
Art.3: Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: 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

Anexa nr. 1 la HCL nr. ______________

Bunuri (terenuri) care completează Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni

Nr. Denumire bunuri inventariate
Crt.
1.
Teren , str. Republicii, f.n.
2.
Teren, str. Ana Ipatescu, f.n.

Suprafaţa
27 m.p.
5 m.p.

Valoare de
inventar(lei)
3093,23 lei
572,82 lei

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 11587/ 22.05.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care
apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni
Domnul Sandu Pavel, domiciliat in Municipiul Falticeni, str. Stefan cel Mare, nr. 26
A, a solicitat eliberarea unei adeverinte care sa ateste faptul ca suprafata situata pe Str.
Republicii, f.n., aferenta atelierului de reparatii incaltaminte se afla inclusa in domeniul
privat al municipiului Falticeni.
In anexa la H.C.L. nr.17/28.02.2014 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor imobile
care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, este inscrisa suprafata de 25 mp.
Comisia de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Falticeni
care s-a deplasat in teren, a constatat ca suprafata pe care se afla constructia dlui. Sandu
Pavel este de 52 mp, diferenta, in suprafata de 27mp nefiind inclusa in Inventarului
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni.
Domnul Sandovici Constantin-Gigi, cu domiciliul in Str. Republicii, bl.80, sc.A, ap.10
a cumparat, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 616/04.03.2004, suprafata de
21mp in str. Ana Ipatescu f.n., pe care se afla construit un garaj. In urma masuratorilor
efectuate, s-a constatat o diferenta de 5mp intre suprafata ocupata de constructie si cea
care face obiectul contractului de vanzare-cumparare
In considerearea celor expuse, propun spre analiza si aprobare proiectul de
hotarare privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului
privat al Municipiului Falticeni.

INITIATOR,
PRIMAR
Prof. Gheorghe Catalin Coman

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
Directia Tehnica
Nr. 11588 / 22.05.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin
domeniului privat al Municipiului Falticeni
Conform Legii nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicata precum si
Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciara au fost doua solicitari privind eliberarea unor adeverinte,
care sa ateste faptul ca doua suprafete de teren se afla inscrise in Inventarului bunurilor imobile care
apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, adeverinte necesare intabularii.
1. Dl. Sandu Pavel, a solicitat, o adeverinta care sa ateste faptul ca, suprafata situata in
Municipiul Falticeni, pe str. Republicii f.n., pe care se afla construit „Atelier reparatii incaltaminte”
se afla inscrisa in domeniul privat al municipiului Falticeni.
Dl. Sandu Pavel a preluat in concesiune suprafata de 25 mp conform contractului de
concesiune nr. 10419/25.05.2002 , si a obtinut autorizatia de construire nr. 210/18.05.2002
pentru „ EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE ATELIER DE REPARATII
INCALTAMINTE”. In urma masuratorilor efectuate, s-a constatat o diferenta de 27mp intre
suprafata ocupata de constructie si suprafata concesionata.
2. Dl. Sandovici Constantin-Gigi, cu domiciliul in Str. Republicii, bl.80, sc.A, ap.10 a cumparat,
conform contractului de vanzare-cumparare nr. 616/04.03.2004, suprafata de 21mp in str. Ana
Ipatescu f.n., pe care se afla construit un garaj. In urma masuratorilor efectuate, s-a constatat o
diferenta de 5mp intre suprafata ocupata de constructie si cea din contractul de vanzarecumparare.
Deoarece in anexa la H.C.L. nr.17/28.02.2014 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor
imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, aceaste suprafate de teren nu se
regqasesc, se propune spre analiza proiectul de hotarare privind completarea Inventarului
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni cu 27 mp in str.
Republicii f.n., si cu 5mp in str. Ana Ipatescu f.n.
Atasat sunt copii dupa :
1. Contract de concesiune nr. 10419/28.05.2002
2. Autorizatie de construire nr. 210/18.05.2002
3. Copie pagina Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al
Municipiului Falticeni (poz.380)
4. Plan de situatii – intocmite de PFA Chiticaru Claudiu (pt.27mp)
5. Contract de vanzare-cumparare nr. 616/04.03.2004
6. Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil pt. bunul imobil 1819.
7. Plan de situatii – intocmite de PFA Chiticaru Claudiu (pt.5mp)

Director Tehnic,
Ing. Anton Nafornita
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Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor
imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului consilier local, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la
nr. 6237/18.03.2015;
- raportul de specialitate al Serviciului achiziţii – control - administrativ, înregistrat la
nr. 6238/18.03.2015;
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 10 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1, art. 47 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile
înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni, conform anexei 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
CONSILIER LOCAL
Ec. Gheorghe Aldea
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 6237/18.03.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
vânzare a bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „Domeniul privat al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu
fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativteritoriale au drept de proprietate privată”.
Domeniul privat al municipiului Fălticeni este alcătuit din construcţii şi terenuri
înscrise în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului
Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 17/28.02.2014.
Având în vedere că exista numeroase solicitări de cumpărare a unor suprafeţe de
teren aflate în domeniul privat al municipiului, precum şi faptul că activităţile care succed
acestor solicitări sunt complexe si presupun implicarea mai multor compartimente din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, consider că se impune adoptarea unui regulament
după care să se realizeze vânzarea acestor bunuri imobile.
Regulamentul care constituie anexă la proiectul de hotărâre stabileşte condiţiile
cadru pentru vânzarea bunurilor imobile - terenuri/clădiri, proprietate privată a Municipiului
Fălticeni, sumele provenite din vânzare, urmând a se face integral venit la bugetul local si a
fi folosite numai pentru cumpărarea altor bunuri imobile.
În considerarea celor expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a
bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
CONSILIER LOCAL
Ec. Gheorghe Aldea

