ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a Grupului de consilieri locali ai P.S.D. şi a Grupului de consilieri
locali ai P.N.L., înregistrată la nr. 18980 din 20.09.2011;
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 18255 din
22.09.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 18256 din 22.09.2011;
- adresa nr. 777 din 22.09.2011 de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 „Voinicelul”;
- cererea doamnei Grigoraş Silvia, înregistrată la nr. 16124 din 26.08.2011;
- cererea elevului Baciu Bogdan, înregistrată la nr. 16439 din 01.09.2011;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 46 şi art. 48 alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.6 din Normele Metodologice privind modul de încasare şi
utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile
publice , aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis /2003;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2011, conform anexei nr. 1.
Art. 2: Se alocă suma de 3.000 lei minorei Grigoraş Antonia prin părinte Grigoraş Silvia,
cu titlu de ajutor pentru tratamentul sindromului Hodgkin.
Art. 3: Se alocă suma de 2.000 elevului Baciu Bogdan lei, cu titlu de ajutor pentru
acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente participării ca Delegat de tineret la Naţiunile Unite.
Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii pe anul 2011 pentru Casa de cultură, după cum urmează:
Denumire indicator
Cultură, recreere şi religie – Casa de cultură
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri şi servicii
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

Cod
indicator
67.10
20
20.01
20.01.09

Suma cu care se
majorează
prevederile iniţiale
+ 2.000
+2.000
+2.000
+2.000

Art. 5: Se aprobă alocarea sumei de 7.500 lei din excedentul anului 2010 înregistrat la
Piaţa Agroalimentară, în vederea suplimentării sumei prevăzute pentru Hidroizolaţie jgheaburi
pluviale.
Art. 6: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii pe anul 2011 pentru Piaţa Agroalimentară, după cum urmează:

Denumire indicator
Locuinţe, servicii şi dezvoltare
Agroalimentară
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
- Alte active fixe

Cod
indicator
publică

–

Piaţa 70.15

Suma cu care se
majorează
prevederile iniţiale
+ 7.500

71
71.01
71.01.30

+ 7.500
+ 7.500
+ 7.500

Art. 7: Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2011 pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare – rectificat, conform anexei nr. 2.
Art. 8: Se aprobă Detalierea poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” cuprinsă în
Programul de investiţii publice pe anul 2011, conform anexei nr. 3.
Art. 9: Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi instituţiile publice
subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATORI:
PRIMAR,
ing. Vasile Tofan

GRUP CONSILIERI LOCALI
AI P.S.D.
ing. Grigoriu Maria Lăcrămioara
ed. Dulgheriu Maria
ing. Ghilea Sabin
ing. Grigoraş Liviu
ing. Negură Gheorghe
ing. Mogoş Eugen
dr. Corduneanu Ion
prof. Coman Cătălin
prof. Matei Gabriel

GRUP CONSILIERI LOCALI
AI P.N.L.
ec. Aldea Gheorghe
prof. Bulboacă Constantin

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 18256 / 22.09.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

Rectificarea bugetară cuprinde: majorarea bugetului local cu suma de 114.000
lei, majorarea bugetului instituţiilor finanţate din venituri şi subvenţii (pentru Casa
de Cultură) cu suma de 2.000 lei şi majorarea bugetului activităţilor finanţate din
venituri proprii (pentru Piaţa Agroalimentară) cu suma de 7.500 lei.
Majorarea capitolelor bugetului local, inclusiv alocarea de sume suplimentare
pentru Casa de Cultură, este posibilă prin încasarea unor venituri peste prevederile
iniţiale şi prin diminuarea prevederilor bugetare la capitolele de cheltuială unde s-au
înregistrat economii.
De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, bugetele instituţiilor
publice se majorează cu sumele încasate din sponsorizări.
Pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii – Piaţa
Agroalimentară, prevederile bugetare se pot majora în baza excedentului anului
precedent
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 18255 / 22.09.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Rectificarea bugetară propusă spre aprobare Consiliului Local cuprinde mai multe
capitole.
Astfel, ţinând cont de faptul că unele străzi care vor intra în programul de
extindere a reţelei de canalizare abia în anul 2012 sunt deteriorate şi având în vedere
Expunerea de motive a Grupurilor de consilieri ai P.S.D. şi P.N.L., propun
suplimentarea bugetului alocat pentru reparaţii străzi cu suma de 200.000 lei.
Această majorare este posibilă datorită încasării unor venituri peste prevederile
iniţiale şi economiei realizate la unele capitole de cheltuieli: „Autorităţi executive” şi
„Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor”.
De asemenea, datorită încasării veniturilor din valorificarea unor bunuri, care
reprezintă venituri de capital, este posibilă majorarea prevederilor din Programul de
investiţii. La Şcoala nr. 3 „Mihail Sadoveanu” trebuie deviate traseele la instalaţia
termică şi la instalaţia electrică, pentru construirea sălii de sport. Suma estimată este
40.000 lei.
Cu suma de 20.000 lei, propun să fie majorat bugetul repartizat pentru reparaţii la
utilajul UNIMOG, în vederea menţinerii în stare bună a străzilor pe timpul iernii.
Capitolul „Cultură, recreere şi religie” este suplimentat cu suma de 13.000 lei, din
care: 10.000 lei pentru Târgul Mărului, 2.000 lei pentru materiale de întreţinere la
Casa de Cultură şi 1.000 lei pentru consumul de combustibil al tractoraşului de tuns
iarba.
În privinţa ajutoarelor sociale, propun acordarea sumei de 3.000 lei pentru
tratamentul unui copil bolnav de sindromul Hodgkin şi a sumei de 2.000 lei pentru
susţinerea deplasării la ONU a unui elev fălticenean – Bogdan Baciu, care va
reprezenta tineretul din România.
Grădiniţa „Voinicelul” a încasat o sponsorizare de 500 lei şi, conform legii,
bugetul se majorează corespunzător, în baza Contractului de sponsorizare.
La Piaţa Agroalimentară, din veniturile proprii, propun majorarea bugetului cu
suma de 7.500 lei pentru hidroizolaţie la jgheaburile pluviale.
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul
de hotărâre.
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei
în vederea organizării „Târgului Mărului” – ediţia a VIII - a
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul Tofan Vasile, primar al municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 16446/01.09.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la
nr. 16447/01.09.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. b, art. 45 , alin. 1 şi
art. 49 din Legea 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea
organizării „Târgului Mărului” – ediţia a VIII – a.
Art.2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta de la bugetul local, capitolul de
cheltuieli 67.02.50 – „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”.
Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
economice şi Direcţiei administraţie publică locală din cadrul Primăriei municipiului
Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR
ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună gospodărire
pe teritoriul municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
16450/01.09.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei Poliţie Locală, înregistrat la nr.
16451/01.09.2011;
În baza prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, 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 Regulamentul pentru stabilirea normelor de bună
gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte din
prezenta hotărâre.
Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 85/25.09.2008 se abrogă.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele din
dotarea Direcţiei Poliţie Locală Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
16444/01.09.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei Poliţie Locală, înregistrat la nr.
16445/01.09.2011;
În baza prevederilor art. 30, lit. d din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi
ale prevederilor art. 1, alin. 3 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 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 consumul maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele din
dotarea Direcţiei Poliţie Locală Fălticeni, după cum urmează:
- pentru autoturismul Dacia Logan (SV 11 PLF) - 125 litri/lună;
- pentru mopede (SV 334 FALTICENI şi SV 335 FĂLTICENI) – 25 litri/lună/vehicul.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 16444/01.09.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi
pentru vehiculele din dotarea Direcţiei Poliţie Locală Fălticeni

Direcţia Poliţie Locală, înfiinţată prin H.C.L. nr. 10/24.02.2011, are în dotare un
număr de trei vehicule, respectiv un autoturism şi două mopede.
În vederea eficientizării activităţii Direcţiei Poliţie Locală, care constituie o nouă
forţă de ordine şi linişte publică la nivelul municipiului şi ale cărei acţiuni vor avea un efect
direct asupra gradului de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe toată raza unităţii
administrativ – teritoriale este necesară stabilirea cotei de carburanţi pentru fiecare
vehicul deţinut.
Pentru a veni în sprijinul unei bune funcţionări a activităţii Poliţiei locale, în raport
cu prerogativele care îi sunt conferite prin Legea nr. 155/2010, consider oportună şi
pertinentă propunerea înaintată, respectiv următorul consum de carburanţi:
- pentru autoturismul Dacia Logan (SV 11 PLF) - 125 litri/lună;
- pentru mopede (SV 334 FALTICENI şi SV 335 FĂLTICENI) – 25 litri/lună/vehicul.
În considerarea celor expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi pentru
vehiculele din dotarea Direcţiei Poliţie Locală Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia Poliţie Locală

Nr. 16445/01.09.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi
pentru vehiculele din dotarea Direcţiei Poliţie Locală Fălticeni

Direcţia Poliţie Locală s-a înfiinţat ca structură fără personalitate juridică, în
subordinea primarului municipiului Fălticeni, prin reorganizarea Serviciului Poliţie
Comunitară, conform HCL nr. 10/24.02.2011, exercitând atribuţii în următoarele domenii:
1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
2. circulaţia pe drumurile publice;
3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
4. protecţia mediului;
5. activitatea comercială;
6. evidenţa persoanelor;
7. alte domenii stabilte prin lege.
Datorită specificului activităţilor şi atribuţiilor ce trebuie îndeplinite pe sectoarele de
patrulare de pe raza municipiului, ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuilei pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 155/2010,
considerăm necesară şi oportună alocarea unei cote de carburanţi pentru vehiculele din
dotarea Direcţiei Poliţie Locală, după cum urmează:
- pentru autoturismul Dacia Logan (SV 11 PLF) - 125 litri/lună;
- pentru mopede (SV 334 FALTICENI şi SV 335 FĂLTICENI) – 25 litri/lună/vehicul.

Direcţia Poliţie Locală
Dir. Constantin Parasca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul Tofan Vasile, primar al municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 16442/01.09.2011;
- raportul de specialitate al Compartimentului mediu din cadrul Direcţiei Tehnice,
înregistrat la nr. 16443/01.09.2011;
- adresa nr. 4781/M.G. din 02.05.2011 transmisă de Instituţia Prefectului –
Judeţul Suceava;
- prevederile H.G. nr. 964/200 privind aprobarea planului de acţiune pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1552/743 din
03.12.2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. e, art. 45 , alin. 1 şi
art. 49 din Legea 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 Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4. - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR
ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe situată în municipiul Fălticeni,
str. 2 Grăniceri, bl. 31, ap. 2
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
18219/22.09.2011;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
18220/20.09.2011;
- procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 18129/22.09.2011
În baza prevederilor Legii 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. 3 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 prin închiriere a unei locuinţe construite din
fondurilor statului, situată în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 31, ap. 2, d-lui
Dascălu Lucian, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Victoriei nr. 64.
Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii
prin acordul părţilor.
Art.3: Cuantumul chiriei va fi stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

