ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat
populaţiei, în caz de mobilizare sau război”
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr.
15636/09.08.2007 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului protecţie civilă,
înregistrat la nr. 15637/09.08.2007 ;
În temeiul prevederilor art.3 si art.31, lit. A, pct. 4 din Ordinul comun nr.
109/21.01.2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de
desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a
principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz
de mobilizare sau de război, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale art. 35, alin. 2, art.37 şi art. 47, lit. d din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin. 6, lit. a, pct.8,
art.45, alin.1, art.47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă „Programul de aprovizionare cu produse
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în
caz de mobilizare sau război”, conform Ordinului nr. 109/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15637/09.08.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Programului de
aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce
urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de
mobilizare sau război”

Introducerea sistemului de distribuire către populaţie a
pricipalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi
cartele, în caz de mobilizare sau de război, urmăreşte apărarea unor
interese publice majore privind utilizarea cât mai raţională a
resurselor de care dispune economia naţională, precum şi protecţia
vieţii şi sănătăţii populaţiei.
Necesarul de produse alimentare care vor fi distribuite
populaţiei pe bază de raţii şi cartele, precum şi posibilităţile de
asigurare a acestora va fi prevăzut în cadrul unui program de
aprovizionare care se aprobă de către Consiliul Local.
Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local spre analiză
şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Programului de
aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a
fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare sau război”

INIŢIATOR,
Primar,
ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

proiect

HOTĂ RÂRE
privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă
de 290 m.p., situat pe str. Maior Ioan, f.n( lângă Casa de Cultură Fălticeni)
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.15638/ 09.08.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.15639 /
09.08.2007;
În conformitate cu prevederile art.13, alin. b din Legea nr. 350 / 2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit.”c”, art.45, alin.3, art. 47 şi
art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în
suprafaţă de 290 m.p.,teren - proprietatea publica a Municipiului Falticeni, situat
pe str. Maior Ioan, f.n( lângă Casa de Cultură Fălticeni), conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Cheltuielile pentru amenajarea spatiului de joaca pentru copii se
suportă din bugetul local în limita sumei de 21.600 lei.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
Direcţiei tehnice si Directiei economice
din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15638/09.08.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui
spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă
de 290 m.p., situat pe str. Maior Ioan, f.n( lângă Casa de Cultură
Fălticeni)

Dezvoltarea durabilă a unei localităţi nu poate fi concepută în
absenţa unei strategii de formare, prezervare şi dezvoltare a spaţiilor
verzi. În această ecuaţie spaţiile urbane ambientale ale municipiului
Fălticeni nu ating potenţialul natural al aşezării geografice. Înainte de
1989 planurile de sistematizare urbană ţineau prea puţin cont de
confortul ambiental, iar după 1989 terenurile pretabile reabilitării
peisagistice au făcut obiectul legilor proprietăţii şi, implicit, au căpătat
regim construibil.
Deşi cea mai mare parte a activităţilor edilitare ale primăriei
este canalizată spre gestionarea infrastructurii şi fondului funciar,
strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Fălticeni cuprinde şi
eco-agrementul urban, în speţă amenajarea zonelor de agrement, a
spaţiilor verzi şi a parcurilor de divertisment pentru copii.
Înfiinţarea locurilor de joacă pentru copii presupune identificarea
fizică şi o finanţare care, de la caz la caz, poate fi suportată din
bugetul local.
În acest context, propun Consiliului Local aprobarea amenajării
unui spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă de 290 m.p., situat pe
str. Maior Ioan, f.n. ( lângă Casa de Cultură Fălticeni).

INIŢIATOR,
Primar,
ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15639/09.08.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui
spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă
de 290 m.p., situat pe str. Maior Ioan, f.n( lângă Casa de Cultură
Fălticeni)

Având în vedere că locurile de joacă pentru copii din municipiul
Fălticeni sunt insuficiente se impune înfiinţarea unui spaţiu de joacă
şi în zona Maior Ioan.
Reprezentanţii Direcţiei tehnice au identificat un teren în
suprafaţă de 290 m.p., situat pe str. Maior Ioan, lângă Casa de
Cultură Fălticeni, teren aflat în proprietatea publică a municipiului,
amenajarea propusă având caracter de uz şi interes public.
Deoarece locaţia respectivă dispune de vegetaţie ornamentală,
aceasta va fi pastrată, echipamentele de joacă fiind amplasate făra a
se distruge spaţiul verde.
Cheltuielie necesare achiziţionării echipamentelor cât şi
amenajarea spaţiului se vor suporta din bugetul local în limita sumei
de 21.600 lei.

DIRECŢIA TEHNICĂ,
Dir. ex. ing. Perju Octavian

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

proiect

HOTĂ RÂRE
privind solicitarea avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru
schimbarea destinaţiei imobilelor din municipiul Fălticeni, str. Ion
Dragoslav, nr. 19, respectiv str. Sucevei, nr. 78, judeţul Suceava
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.15726/ 16.08.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.15727 /
16.08.2007;
În conformitate cu prevederile art.166, alin. 43 din Legea învăţământului
nr. 84 / 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 9, art.45, alin.3,
art. 47 şi art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se solicită avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru
schimbarea destinaţiei a două imobile din municipiul Fălticeni, după cum
urmează:
Nr. Denumirea imobilului
Adresa
Elemente
de
crt.
identificare
Şc. cu cl. I-VIII nr. 3 „ Mihail Municipiul Fălticeni, S.C. = 390 m.p.
1.
Sadoveanu” ( corp C)

2.

str. I. Dragoslav, nr.
19, jud. Suceava
Şc. cu cl. I-VIII nr. 1 „ Al. I. Cuza” ( Municipiul Fălticeni,
corp C)
str. Sucevei, nr. 78,
jud. Suceava

Art.2. Cercetării.

Teren aferent =739
m.p.
S.C. = 189,22 m.p.
Teren
aferent
construcţiei =189,22
m.p.

Prezenta hotărâre va fi transmisă Ministerului Educaţiei şi
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

proiect

HOTĂ RÂRE
privind aprobarea a două studii de fezabilitate pentru realizarea unor
obiective de interes local
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.15741/ 16.08.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.15742 /
16.08.2007;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 /1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.c, art.45, alin.1, art.
47 şi art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii
REABILITARE ŞI CONSOLIDARE COLEGIUL NAŢIONAL „ NICU GANE”
FĂLTICENI – CONTINUARE LUCRĂRI,prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă Studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii
GRĂDINIŢA – 6 GRUPE / CLASE DE COPII – CU PROGRAM NORMAL,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

proiect

HOTĂ RÂRE
privind înfiinţarea Grădiniţei cu program normal nr. 8 Fălticeni

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.15739/ 16.08.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie publică locală,
înregistrat la nr.15740 / 16.08.2007;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea învăţământului nr.
84 /1995, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art.45, alin.1, art.
47 şi art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă înfiinţarea Grădiniţei cu program normal nr. 8
Fălticeni, care va fi arondată centrului bugetar Grădiniţa cu program normal nr. 7
„ Voinicelul” Fălticeni;
Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată centrului bugetar prevăzut la
art. 1 şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15740/16.08.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Grădiniţei cu program
normal nr. 8 Fălticeni

Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi
completările ulterioare, conferă cadrul legal pentru înfiinţarea şi
finanţarea unităţilor de învăţământ de către autorităţile locale.
Prin H.G. nr. 617/20.06.2007 privind repartizarea unor sume
din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru
finanţarea în 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor
acte normative, a fost alocată suma de 150.000 lei pentru obiectivul
de investiţii „ Grădiniţa cu program normal nr. 8 – Municipiul
Fălticeni”.
Pentru realizarea obiectivului de investiţii se impune
înfiinţarea acestei unităţi de învăţământ care va fi arondată centrului
bugetar Gradinita cu program normal nr.7 „Voinicelul” Falticeni.

Direcţia Administraţie Publică Locală,
dir. ex. ing. Corneliu Monoranu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15739/16.08.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Grădiniţei cu program
normal nr. 8 Fălticeni

Prin H.G. nr. 617/20.06.2007 privind repartizarea unor sume
din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru
finanţarea în 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor
acte normative, a fost alocată suma de 150.000 lei pentru obiectivul
de investiţii „ Grădiniţa cu program normal nr. 8 – Municipiul
Fălticeni”.
Această sumă a fost repartizată bugetului local in urma
demersurilor facute de catre executivul local, dat fiind faptul ca zona
Republicii din municipiul Falticeni nu dispune de o unitate de
invatamant care sa deserveasca copiilor prescolari, acestia fiind
nevoiti sa se deplaseze la Gradinita „Scufita Rosie” aflata in incinta
Scolii gen. cu cl.I-VIII nr.6 „I.Ciurea”.

Pentru realizarea obiectivului de investitii se impune
infiintarea acestei unitati de invatamant care va fi arondata centrului
bugetar Gradinita cu program normal nr.7 „Voinicelul” Falticeni.
Fata de cele prezentate, propun Consiliului Local, spre
analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind înfiinţarea
Grădiniţei cu program normal nr. 8 Fălticeni.

PRIMAR,
Ing.Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15726/16.08.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea avizului Ministerului Educaţiei şi
Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilelor din municipiul Fălticeni,
str. Ion Dragoslav, nr. 19, respectiv str. Sucevei, nr. 78, judeţul Suceava

Schimbarea destinaţiei bunurilor din baza materială a instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului
educaţiei şi cercetării.
Având în vedere înfiinţarea unor noi servicii publice locale, precum şi
reorganizarea celor existente, autorităţii administraţiei publice locale îi revine
obligaţia asigurării spaţiilor necesare desfăşurării şi funcţionării în bune condiţii a
activităţilor specifice acestor servicii.
Urmare avizului pentru schimbarea destinaţiei unor imobile, acordat de
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe o perioadă de 2 ani, respectiv
15.10.2005 – 15.10.2007, prin adresa nr. 36498/15.10.2005 imobilul din
municipiul Fălticeni, str. Ion Dragoslav, nr. 19 a fost transmis din administrarea
Şcolii generale cu clasele I-VIII nr. 3 „ Mihail Sadoveanu” în administrarea
Serviciului local de alimentare cu apă şi de canalizare, iar imobilul din str.
Sucevei, nr. 78 a fost transmis din administrarea Şcolii generale cu clasele I-VIII
nr. 1 „ Al. I. Cuza” în administrarea Serviciului Poliţie Comunitară.
Dată fiind scăderea cifrei de şcolarizare în municipiul Fălticeni, ca urmare
a diminuării ratei natalităţii, precum şi faptul că cele două şcoli deţin spaţii
suficiente pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de învăţământ,
propun Consiliului Local, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind
solicitarea avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea
destinaţiei imobilelor din municipiul Fălticeni, str. Ion Dragoslav, nr. 19,
respectiv str. Sucevei, nr. 78, judeţul Suceava, pe perioadă nedeterminată.

INIŢIATOR,
Primar,
ing. Vasile Tofan
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 15727/16.08.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea avizului Ministerului
Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilelor
din municipiul Fălticeni, str. Ion Dragoslav, nr. 19, respectiv str.
Sucevei, nr. 78, judeţul Suceava
Potrivit Circularei nr. 10307/29.01.2007 transmisă de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru obţinerea avizului de
schimbare a destinaţiei bunurilor aflate în administrarea unităţilor de
învăţământ, sunt necesare următoarele:
- adresa din partea primăriei, împreună cu hotărârea Consiliului
Local, care să cuprindă datele tehnice ale imobilului/terenului propus
pentru schimbarea destinaţiei;
- aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ;
- avizul Inspectoratului Şcolar;
- avizul Instituţiei Prefectului.
Cele două imobile din municipiul Fălticeni, pentru care se
solicită avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru
schimbarea destinaţiei sunt identificate după cum urmează:
Nr. Denumirea imobilului
Adresa
crt.
1. Şc. cu cl. I-VIII nr. 3 „ Mihail Municipiul
Sadoveanu” ( corp C)
Fălticeni, str. I.
Dragoslav, nr.
19,
jud.
Suceava

Elemente de
identificare
S.C. = 390 m.p.
Teren aferent
=739 m.p.

2.

Şc. cu cl. I-VIII nr. 1 „ Al. I. Municipiul
Cuza” ( corp C)
Fălticeni,
str.
Sucevei, nr. 78,
jud. Suceava

S.C. = 189,22
m.p.
Teren aferent
construcţiei
=189,22 m.p.

Solicitarea noastră privind schimbarea destinaţiei celor două
imobile se întemeiază pe următoarele argumente:
- deţinerea avizului acordat de Ministerlu Educaţiei şi Cercetării,
pentru o perioadă de 2 ani, în fapt recunoaşterea importanţei
schimbării destinaţiei imobilelor în sedii ale unor servicii publice
locale;
- imobilele se află într-o stare avansată de degradare, necesitând
reparaţii capitale.
- scăderea cifrei de şcolarizare în municipiul Fălticeni, ca urmare
a diminuării ratei natalităţii;
- deţinerea de către cele două unităţi de învăţământ de spaţii
suficiente pentru desfăşurarea activiţăţilor şcolare;
- transmiterea imobilului din str. Ion Dragoslav, nr. 19, în folosinţa
Agenţiei ACET Fălticeni, constituie clauză contractuală obligatorie
pentru finanţarea Programului „ Reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava”

DIRECŢIA TEHNICĂ
Dir. ex., ing. Octavian Perju

