ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL FALTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRIGORAŞ LIVIU,
înscris pe lista electorală a Uniunii Social Liberale

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni
înregistrat la nr. 21359/19.10.2012;
- adresa Uniunii Social Liberale – Organizaţia Judeţeană Suceava;
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004
privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1, 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 validează mandatul de consilier local al domnului GRIGORAŞ LIVIU
în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, membru al Partidului Social
Democrat, înscris pe lista electorală a Uniunii Social Liberale la alegerile din iunie
2012.
Art.2: Domnul consilier local Grigoraş Liviu îşi va desfăşura activitatea în cadrul
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
în termen de 5 zile de la adoptare.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

REFERAT

Comisia de validare din cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, numită
prin H.C.L.nr. 48/ 23.06.2012, constată următoarele:
- încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ghilea Sabin are
loc ca urmare a demisiei înregistrate la nr. 19133/26.09.2012, în conformitate cu
prevederile art. 9, alin. 2, lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare.
- prin adresa înregistrată la nr. /19.10.2012, Uniunea Social Liberală – Organizaţia
Judeţeană Suceava a confirmat apartenenţa politică a domnului GRIGORAŞ LIVIU,
înscris pe lista U.S.L. la alegerile din iunie 2012, al cărui mandat urmează a fi validat
potrivit prevederilor legale în vigoare.
Întrucat domnul Grigoraş Liviu întruneste condiţiile de eligibilitate pentru
ocuparea funcţiei de consilier local, Comisia de validare a Consiliului Local al municipiului
Fălticeni propune validarea mandatului de consilier al acestuia, urmând ca prin hotărârea
Consiliului Local să fie desemnată membru în Comisia administraţia publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti

COMISIA DE VALIDARE din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Fălticeni:
Presedinte–ing.MOGOŞ EUGEN _______________________;
Secretar – AMARIEI VASILE_________________;
Membri - ed.DULGHERIU MARIA ________________________________;
- ing.PINTILIE MATEI-CONSTANTIN____________________;
- ARTENE COSTEL____________________.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni
la data de 30.09.2012
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui. Primar, profesor Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr.
............................;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni, înregistrat la nr. .............................;
În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, 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 la data de 30.09.2012, conform
Anexei nr.1.
Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii
şi subvenţii la data de 30.09.2012, conform Anexei nr.2.
Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii
la data de 30.09.2012, conform Anexei nr.3.
Art. 4 – Anexele nr. 1 –3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

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

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
la data de 30.09.2012
I. VENITURI
Denumire indicator

Prevederi
bugetare
37645940

-leiIncasări
realizate
34252794

26292940

26269452

03.02

61000

66727

04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

4408029
2951864
17248881
1150
1116353

4623330
2656130
16690364
1002
993079

30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02.01
37.02.03

543019
229475
140693
391429
368847
2500
-1317800

445494
197737
111008
403873
330321
2500
-328368

42.02

147500
140000
7500
11353000

76255
67255
9000
7983342

37.02.04

1317800

328368

39.02
40.02

-

20302
1563004

42.02

9511500
511500
9000000

5560637
454637
5106000

Cod
indicator

Total venituri
I. Veniturile secţiunii de funcţionare, din
care:
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
Donaţii şi sponsorizări
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu
semnul minus)*
Subvenţii de la bugetul de stat, din care:
- pentru încălzirea cu lemne
- pentru mediatorul sanitar
II. Veniturile secţiunii de dezvoltare, din
care:
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (cu
semnul plus)*
Venituri din valorificarea unor bunuri
Sume din excedentul bugetului local pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare (se
evidenţiază doar în execuţie)
Subvenţii de la bugetul de stat, din care:
- pentru proiecte cu finanţare nerambursabila
- pentru Spitalul Municipal

Sume primite de la UE în contul plăţilor
efectuate
II. CHELTUIELI
Denumire indicator

45.02

Cod
indicator

523700

Credite
bugetare

511031

Plăţi
efectuate

Total cheltuieli

40237140

31086709

Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii
- Fonduri de rezervă
- Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice-Instituţii de cultură
- Asistenţă socială
- Alte cheltuieli
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice-Spital Municipal
- Alte transferuri-Asociaţii de dezvoltare
intercomunitară
- Proiecte cu finanţare FEN
- Cheltuieli de capital
Autorităţi publice:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Alte servicii publice generale:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Ordine publică şi siguranţă naţională:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Învăţământ:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Sănătate:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Cultură, recreere, religie:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Asigurări şi asistenţă socială:
- Secţiunea de funcţionare

10
20
50
51

26292940
16738820
8072670
30000
491700

23651655
16327052
6172637
415210

57
59
85

617000
342750
-

447375
291916
-2535

51

13944200
9228400

7435054
5302715

55

1138600

16878

56
70
51.02

985000
2592200
2160340
1893000
267340
302890
300890
2000
378000
378000
17450650
16239650
1211000
9417400
189000
9228400
2387300
1078500
1308800
1383800
1383800

810477
1304984
1961116
1693836
267280
255020
255020
320778
320778
15344096
14988877
355219
5431059
128343
5302716
1823124
810873
1012251
1119652
1119652

54.02

61.02

65.02

66.02

67.02

68.02

- Secţiunea de dezvoltare
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Protecţia mediului:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Transporturi:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare

70.02

74.02

84.02

Excedent secţiunea de funcţionare: 2.617.797 lei
Excedent secţiunea de dezvoltare: 548.288 lei
Ordonator principal de credite

3366160
1671100
1695060
1070600
839000
231600
2320000
2320000
-

1896232
1398644
497588
744406
744406
2191226
2191226
-

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr.

/

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2012

În vederea asigurării echilibrului financiar şi pentru a nu înregistra plăţi
restante, execuţia bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităţilor
deliberative.
Din analiza conturilor de execuţie prezentate în anexele la Proiectul de
hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum
urmează:
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului local: 3.166.085 lei;
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii: 10.405 lei;
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate integral
din venituri proprii: 1.879.869 lei.
În cadrul bugetului local, s-a realizat o încasare mai bună a veniturilor, în
special ca urmare a bonificaţiei de 10 % acordată contribuabililor care au achitat
impozitele şi taxele datorate pe întregul an până la data de 31 martie.
Nu au fost încasate toate subvenţiile pentru Spitalul Municipal deoarece
Ministerul Sănătăţii virează sumele alocate în buget după executarea lucrărilor.
Excedentul secţiunii de funcţionare şi disponibilul rămas din anul precedent
vor asigura resursele financiare pentru efectuarea plăţilor programate în bugetul
aprobat, astfel încât nu este necesară o redimensionare a prevederilor bugetare, în
sensul diminuării cheltuielilor.
Pe parcursul execuţiei bugetare, dacă încasările vor fi mai mari decât
veniturile programate în buget, vom putea majora şi cheltuielile bugetare în funcţie
de priorităţi.

PRIMAR,
Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.

/

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2012
În scopul asigurării obligaţiilor asumate de unităţile administrativ-teritoriale şi
pentru a evita situaţiile de criză financiară şi insolvenţă, trimestrial se analizează
conturile de execuţie bugetară pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de
dezvoltare.
Pentru primele nouă luni ale anului 2012, veniturile încasate au asigurat în
totalitate cheltuielile secţiunii de funcţionare, înregistrându-se excedent. De
asemenea, şi execuţia bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii s-a încheiat cu excedent.
Situaţia detaliată pe capitole este prezentată în anexele nr. 1 – 3 la Proiectul de
hotărâre.
Pentru Secţiunea de dezvoltare, cheltuielile au avut ca sursă de finanţare în
principal excedentul anului 2011.
Situaţia comparativă cu primele trei trimestre ale anului 2011 pentru execuţia
bugetului local se prezintă sintetic după cum urmează:
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 (la începutul anului 2012 s-a
preluat suma de 300.000 lei din excedentul
înregistrat la Piaţa Agroalimentară)
Donaţii şi sponsorizări
Venituri din valorificarea unor bunuri

Cod
indicator
03.02
04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

-leiIncasări
Incasări
realizate
realizate
30.09.2012
30.09.2011
66727
107649
4623330
4468340
2656130
2524907
16690364
16404105
1002
1099
993079
913902

30.02
33.02
34.02
35.02
36.02

445494
197737
111008
403873
330321

426029
181702
118061
324249
61834

37.02
39.02

2500
20302

19090
69856

Sume din excedent pentru finanţarea Secţiunii de
dezvoltare
Subvenţii de la bugetul de stat, din care:
- pentru proiecte cu finanţare nerambursabila
- pentru încălzirea cu lemne
- pentru mediatorul sanitar
- pentru Spitalul Municipal
- pentru cadastru imobiliar
Sume primite de la UE în contul plăţilor
efectuate
Total venituri, din care:
- Venituri proprii
II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Autorităţi publice
Alte servicii publice generale
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere, religie
Asigurări şi asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului
Transporturi
Total cheltuieli

40.02

1563004

2669499

42.02

5636892
454637
67255
9000
5106000
-

1034466
826782
123134
8670
75880

45.02

511031

1274440

34252794
11412007

30599228
11867127

Plăţi
efectuate
30.09.2012
1961116
255020
320778
15344096
5431059
1823124
1119652
1896232
744406
2191226
31086709

Plăţi
efectuate
30.09.2011
1857688
96799
324262
15732922
334228
2854444
1122164
1716321
669083
3950309
28658220

Cod
indicator
51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

Excedent din execuţia la 30.09. 2012: 3.166.085 lei
Excedent neutilizat din execuţia anului 2011: 1.065.160 lei
Total excedent la 30.09.2012: 4.231.245 lei
Dacă eliminăm sumele cheltuite din excedentele anilor precedenţi, veniturile
proprii încasate în primele trei trimestre ale acestui an sunt cu 651.375 lei mai mari
decât veniturile proprii încasate în aceeaşi perioadă a anului trecut. Din această
sumă, 300.000 lei reprezintă suma preluată la bugetul local din excedentul
înregistrat la Piaţa Agroalimentară.
La partea de cheltuieli, cea mai importantă majorare (aproape de trei ori) este
la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, unde sunt cuprinse cheltuielile
pentru alegerile locale: 106.796 lei. De asemenea, au crescut cheltuielile
capitolului 66.02 „Sănătate”, ca urmare a finanţării primite pentru lucrările
executate la Spitalul Municipal.

Diminuarea cea mai însemnată se înregistrează la capitolele: cultură şi
transporturi, datorită faptului că în anul 2012 nu au mai fost plăţi pentru proiectul
de modernizare a străzilor, iar proiectul de reabilitare a Muzeului „Ion Irimescu”
s-a terminat în luna mai.
În privinţa activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la data de
30.09.2012, se înregistra un excedent de 1.879.869 lei iar pentru activităţile
finanţate din venituri proprii şi subvenţii excedentul era de 10.405 lei.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, veniturile Secţiunii de funcţionare au acoperit în totalitate cheltuielile de
funcţionare pe fiecare tip de buget.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Laura Florea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, nr. 21385 din 19.10.2012;
- raportul de specialitate a directorului executiv Laura Florea nr 21386/19.1032012;
- adresele nr. 62315 din 09.10.2012 şi nr. 62358 din 16.10.2012 de la D.G.F.P. Suceava;
- adresele nr. 6746 din 18.10.2012, nr. 6744 din 18.10.2012, nr. 6745 din 18.10.2012, nr. 6744
din 18.10.2012 şi nr. 6744 - SF din 18.10.2012 de la Spitalul Municipal Fălticeni;
- adresa nr. 33894 din 12.10.2012 de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”
- adresa nr. 7279 din 16.10.2012de la Colegiul ‚Vasile Lovinescu" ;
- adresa nr. 7618 din 17.10.2012 de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”;
- adresa nr. 1246 din 17.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Ion Irimescu”;
- adresa nr. 2051 din 15.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu”;
- adresa nr. 15211 din 17.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Ioan Ciurea”;
- adresa nr. 920 din 15.10.2012 de la Grădiniţa cu program normal „Voinicelul”;
- adresa nr. 1275 din 15.10.2012 de la Grădiniţa cu program prelungit „Pinocchio”;
- adresa nr. 762 din 15.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Al. I. Cuza”;
- procesul verbal de constatare nr, 21260/18.10.2012
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41 alin. 1, art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 273 / 2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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 2012, conform Anexei nr. 1.
Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii pe anul 2012, conform Anexei nr. 2.
Art. 3: În cadrul Secţiunii de dezvoltare a Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate
din venituri proprii şi subvenţii, se aprobă redistribuirea sumei de 27.000 lei dupa cum urmeaza:
- diminuarea cu suma de 12.000 lei a obiectivului de investitii „Tehnica de calcul” respectiv
suma de 15.000 aferenta obiectivului „Licente server si licente calculatoare”

– majorarea cu suma de 24.000 lei la obiectivul „Monitor functii vitale” – 4 bucati, a sumei de
1.000 lei la obiectivul „Autoutilitară transport marfă”si 2.000 lei la obiectivul „Electrocardiograf
cu 12 canale”, pentru Spitalul Municipal
- majorarea cu suma de 163 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ce se aloca
obiectivului „Monitor functii vitale”
Art. 4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei
nr.3.
Art. 5: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei nr.4.
Art. 6: Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7: Primarul, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

INITIATOR,
Profesor Gheorghe Catalin Coman

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

MUNICIPIUL FALTICENI
Anexa nr. 2
la HCL nr.

/

Rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012

Denumire indicator

Cod indicator

VENITURI
- Sectiunea de functionare = +20.652
- Sectiunea de dezvoltare = + 163

Modificare
prevederi initiale2012

Trim. IV

+20.815

+20.815

33.10
33.10.30

+20.652
+20.652

+20.652
+20.652

39.10
39.10.01

+163
+163

+163
+163

+830.815

+830.815

66.10

+830.815

+830.815

10
10.01

830.000
579.000

830.000
579.000

Salarii de baza

10.01.01

369.500

369.500

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

66.700

66.700

Alte sporuri

10.01.06

106.600

106.600

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

36.200

36.200

Cheltuieli salariale in natura

10.02

118.700

118.700

Tichete de masa

10.02.01

118.700

118.700

Contributii

10.03

132.300

132.300

Contributii pentru asigurari sociale de stat

10.03.01

101.500

101.500

Contributii pentru asigurarile de somaj

10.03.02

800

800

Contributii pentru asigurari sociale de sanatate

10.03.03

11.800

11.800

Venituri din prestari de servicii si activitati
- Venituri din contractele incheiate cu DSP
din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din valorificarea unor bunuri
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale
institutiilor publice
CHELTUIELI
- Sectiunea de functionare = +830.652
- Sectiunea de dezvoltare =
+163
Sănătate - SPITALUL MUNICIPAL
Activităţi finanţate integral din venituri
proprii: +830.815 lei
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani

Contributii de asigurari pt.accidente si boli prof 10.03.04

1.000

1.000

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

17.200

17.200

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri şi servicii
Iluminat, incalzit si forta motrica
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport
- Alte active fixe
Din total capitol:
Paragraf: Spitale generale

20
20.01
20.01.03
71
71.01
71.01.02
71.01.30

652
652
652
163
163
15.163
-15.000

652
652
652
163
163
15.163
-15.000

+830.815

+830.815

66.10.06.01

PRIMAR,
Gheorghe – Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.

/

.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012
Rectificarea bugetară cuprinde:
- majorarea bugetului local cu suma de 415.000 lei;
- majorarea bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii cu suma
de 163 lei pe sectiunea de dezvoltare si cu suma de 830.652 lei pe sectiunea de
functionare reprezentand cheltuieli de personal – 830.000lei, respectiv cheltuieli
mateiale 652 lei ;
- realocarea in cadrul bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii a sumei de 27.000 lei;
Majorarea capitolelor bugetului local este posibilă prin încasarea de sume
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, idemnizatii si
alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente
acestora, in unitatile de invatamant preuniversitar de stat – in cuantum de 415.000
lei- .
Majorarea bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii unor
venituri peste prevederile iniţiale se realizeaza prin incasarea sumei de 163 lei
proveniti din vânzarea deşeurilor rezultate din casări la Spitalul Municipal .
Majorarea cheltuielilor de personal cu sumele necesare a fi plătite până la sfârşitul
anului. Sursele pe seama cărora se face majorarea sunt pe de o parte din excedentul
anului precedent 810.000 lei, iar pe de altă parte, 20.000 lei din majorarea
contractului incheiat cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat. Majorarea
cheltuielilor cu iluminat, incalzit, forta motrice cu 652 lei, din sumele primite de la
DSP pentru activitatea Dispensarului TBC.
Programul de investiţii se modifică prin majorarea cu suma de 24.000 lei la
obiectivul „Monitor functii vitale” – 4 bucati, a sumei de 1.000 lei la obiectivul
„Autoutilitară transport marfă”si 2.163 lei la obiectivul „Electrocardiograf cu 12
canale”, pentru Spitalul Municipal .
Programul de investiţii se modifică prin diminuarea cu suma de 12.000 lei a
obiectivului de investitii „Tehnica de calcul” respectiv suma de 15.000 aferenta
obiectivului „Licente server si licente calculatoare”, pentru Spitalul Municipal.

Alături de suplimentarea bugetului iniţial, proiectul de hotărâre cuprinde şi
virări de credite bugetare între articole, în vederea asigurării fondurilor necesare
pentru reparatii conducta preluare drenuri aflata in zona „Bancuta” .
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. Laura Florea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unei suprafeţe
de teren aparţinând domeniului public 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. 19849/03.10.2012;
- raportul de specialitate al
Serviciului administrativ-control/achiziţii publice
înregistrat la nr. 19850/03.10.2012;
În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, 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 în vederea închirierii
suprafeţei de 25 m.p. teren, situat în incinta Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni,
pentru amplasarea unei construcţii provizorii destinate comercializării produselor de
patiserie.
Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată în
vederea închirierii suprafeţei de 25 m.p. teren, situată în incinta Colegiului „Vasile
Lovinescu” Fălticeni, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 35 lei/m.p./lună.
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
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 19849/03.10.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
închirierii unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului
Fălticeni

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, „ închirierea bunurilor proprietate
publică a unităţilor administrativ – teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local”.
Închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile
legii.
În incinta Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni există o suprafaţă de 25 m.p.
teren care poate fi supusă închirierii în vederea amplasării unui spaţiu comercial
destinat comercializării produselor de patiserie.
Propun ca preţul de pornire al licitaţiei să fie stabilit în cuantum de 35
lei/m.p./lună, iar perioada de închiriere să fie de 5 ani.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
închirierii unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului
Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii
din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul prog.Gheorghe-Cătălin, primarul
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 19847/03.10.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.
19848/03.10.2012;
În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr.
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat;, modificat prin Ordinul nr. 3470/2012;
În temeiul prevederile art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 1 si art. 45, alin.
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, pentru anul şcolar
2012 - 2013, după cum urmează:
a) bursele de performanţă – 100 lei;
b) bursele de merit – 80 lei;
c) bursele de studii – 50 lei;
d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 50 lei.
Art.2. Numărul burselor pentru anul şcolar 2012 - 2013 va fi stabilit în limita
fondurilor aprobate cu această destinaţie.
Art.3. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 19847/03.10.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de
care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul
Municipiului Fălticeni

Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, „cuantumul unei burse acordate din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual
prin hotarâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti”.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină.
Bursele de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt:
burse de performanţă, burse de merit, burse de studii şi burse de ajutor social.
Potrivit Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de
performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale
ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional.
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor în funcţie de rezultatele
obţinute la învăţătură.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia
materială a familiei sau a susţinătorilor legali.
În perioada de acordare a oricărei burse, elevii pot pierde dreptul la bursă dacă
nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor
de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul
Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia economică

Nr. 19848/03.10.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care
pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul
Municipiului Fălticeni

Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot
beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse
de ajutor social.
Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de
care aparţin instituţiile de învăţământ, în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie.
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv
începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase. Beneficiarii trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: media generală peste 7,00 şi nota
10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia elevului. Pot păstra
bursa elevii care au nota 10 la purtare, sau, după caz, calificativul Foarte bine.
Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea
cu valoare mai mare. Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu, pot
primi şi burse de performanţă sau burse de merit.
Prin Ordinul nr. 5576/2011 sunt aprobate criteriile generale de acordare a
burselor din învăţământul preuniversitar de stat. Criteriile specifice de acordare a
burselor se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ, în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitate efectuării de
către elevi a activităţilor şcolare.
Direcţia economică
Ec. Laura Florea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni în
posturi de nivel imediat superior
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.
21035/17.10.2012;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr.
21036/17.10.2012;
- adresele Spitalului Municipal Fălticeni înregistrate sub nr. 6360/2012 şi nr. 6671/2012;
În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 26, alin. 3 din
Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”, art. 45, alin.1 şi art.
49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului
Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior, după cum urmează:
1. un post de economist 1 în economist 1A , ca urmare a promovării examenului de către
d-ra Viziteu Luminiţa;
2. un post de medic specialist în medic primar, ca urmare a promovării examenului de
către dl. Morariu Vlad Alexandru;
3. un post de asistent medical principal(cu studii postliceale) în asistent medical principal
(cu studii superioare), ca urmare a absolvirii studiilor superioare de către d-na Loghin Speranţa
Ingrid.
Art.2. –
Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 21035/17.10.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al
Spitalului Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, “ promovarea persoanelor încadrate cu contract
individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post
vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se face
prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul
de nivel imediat superior”.
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresele nr. 6360/2012 şi nr.
6671/2012, transformarea următoarelor posturi din statul de funcţii al instituţiei:
economist 1 în economist 1A, ca urmare a promovării examenului de către d-ra Viziteu
Luminiţa, medic specialist în medic primar, ca urmare a promovării examenului de către
dl. Morariu Vlad Alexandru şi asistent medical principal(cu studii postliceale) în asistent
medical principal (cu studii superioare), ca urmare a absolvirii studiilor superioare de
către d-na Loghin Speranţa Ingrid.
Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de
hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului
Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

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. 19857/03.10.2012;
- 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.
19858/03.10.2012;
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
Fălticeni

Str. Magazia Gării,
f.n.

Suprafaţa
totală
- m.p. -

250

Din care:

Curţi /
construcţii
x

Arabil

Vii

Livezi

Păduri

-

-

-

-

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. 19857/03.10.2012

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 250 mp situată pe str. Magazia Gării 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. 19858/03.10.2012

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 Pădurean Elvis Dorin prin care solicită
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprefeţe de teren, în vederea construirii de
locuinţă 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 150 m.p. teren, situat pr
str. Magazia Gării 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 totale de 150 mp,
situată pe str. Magazia Gării 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. superior 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. 19859/03.10.2012;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 19860/03.10.2012;
- cererea d-lui Pădurean Elvis Dorin;
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 Pădurean Elvis Dorin, a
suprafeţei de 250 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str.
Magazia Gării 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. 19859/03.10.2012

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 Pădurean Elvis Dorin 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 250 mp, situată pe str. Magazia Gării 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. 19860/03.10.2012

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 250 mp

teren

pe str. Magazia Gării f.n.,

proprietatea privată a municipiului Fălticeni, teren ce poate fi atribuit în folosinţă gratuită,
în condiţiile legii.
Numitul Pădurean Elvis – Dorin 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 repartizarea prin închiriere a unor locuinţe sociale, proprietatea
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. 21382/19.10.2012;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
21383/19.10.2012;
- referatele de anchetă socială întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă
Socială şi înregistrate sub nr. 18758/2012, 18757/2012 şi 18759/2012;
- procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 21381/19.10.2012;
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. 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 unor locuinţe sociale,
proprietatea municipiul Fălticeni, după cum urmează:
1. Mihăilă Laura şi Mihăilă Ioan Daniel - imobilul situat pe str. Izvor, bl. 3B, ap.17;
2. Ailincăi Oana şi Iordache Narcis –imobilul situat pe str. Izvor, bl. 3B, ap.18;
3. Pascaru Daniela şi Pascaru Cristian – imobilul situat pe str. Maior Ioan, nr. 4.
Art.2: Preţul chiriei se stabileşte potrivit prevederilor O.U.G. nr. 40/1999, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii
pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor
legale.
Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
primarului municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 21382/19.10.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unor locuinţe sociale,
proprietatea Municipiului Fălticeni

Potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, „consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate
pe teritoriul unităţilor administrativ – teritoriale”.
Conform procesului-verbal nr. 21381/19.10.2012, încheiat în cadrul şedinţei
Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea municipiului Fălticeni, au fost
propuse spre închiriere un număr de trei locuinţe sociale rămase libere în urma rezilierii
de drept a contractelor de închiriere, solicitanţii întrunind condiţiile prevăzute de Legea
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, să fie sub nivelul
câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul
Naţional de Statistică în luna anterioară celei în care se analizează cererea;
- să nu deţină în proprietate o locuinţă;
- să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
- să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei
locuinţe;
- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
Durata contractului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unor locuinţe sociale,
proprietatea Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului
Fălticeni folcloristului şi scriitorului V.G. POPA
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a grupului de consilieri locali ai Partidului Democrat Liberal,
înregistrată la nr. 21350/19.10.2012;
- expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, prof.Gheorghe-Cătălin
Coman şi a grupului de consilieri locali ai Uniunii Social Liberale, înregistrată la
nr. 21459/22.10.2012;
- raportul de specialitate al Compartimentului informare publică şi mass-media
înregistrat la nr. 21460/22.10.2012;
- prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr.
25/27.02.2004;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 50 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului
Fălticeni folcloristului şi scriitorului V.G. POPA.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATORI
Grupul PDL
Grupul USL

Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

