ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 25856
din 04.11.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 25857 din
04.11.2008;
- adresele nr. 63009 din 03.11.2008 şi 30832 din 17.11.2008 ale Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice - Suceava;
- adresa nr. 2501 din 03.11.2008 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor;
- adresa nr. 90 din 18.11.2008 a Mănăstirii „Sf. Gheorghe”din Buciumeni - Fălticeni;
- adresa nr. 981 din 14.11.2008 a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 „Al.I.Cuza”;
- adresa nr. 7706 din 18.11.2008 a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”;
- adresa nr.4670 din 14.11.2008 a Colegiului Naţional „Nicu Gane”;
- adresa nr. 6372 din 20.11.2008 a Colegiului Agricol;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1313 / 2008 privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru
finanţarea lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu energie electrică şi de racordare a
locuinţelor reconstruite/strămutate din unele localităţi afectate de calamităţile naturale produse în
judeţele Botoşani, Iaşi şi Suceava;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1361 / 2008 privind repartizarea pe proiecte a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural;
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din O.G. nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125 / 2002;
În conformitate cu prevederile art. 37, alin.(1), lit. c) şi alin.(3) din Legea nr. 448 / 2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 45, alin.(1), şi ale art. 46, alin. (3) 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;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 după
cum urmează:

- lei -

Denumirea indicatorilor
VENITURI-TOTAL
Capitol: Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Subcapitol: Cote defalcate din impozitul pe venit
Capitol: Sume defalcate din TVA
Subcapitol: Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Subcapitol: Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural
Capitol: Subvenţii de la bugetul de stat
Subcapitol: Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru
nou nascuţi
CHELTUIELI-TOTAL
Capitol: Alte servicii publice generale
Paragraf: Servicii publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Alineat: Materiale şi prestări de servicii cu caracter
funcţional
Capitol: Învăţământ
Paragraf: Învăţământ preşcolar, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Paragraf: Învăţământ primar, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Paragraf: Învăţământ secundar inferior, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Paragraf: Învăţământ secundar superior, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Capitol: Cultură, recreere şi religie
Subcapitol: Servicii religioase, din care:
TITLUL IX: Alte cheltuieli
Articol: Susţinerea cultelor
Capitol: Asigurări şi asistenţă socială
Paragraf: Asistenţă socială în caz de invaliditate, din care:
TITLUL I: Cheltuieli de personal
Alineat: Salarii de bază
Alineat: Spor de vechime
Alineat: Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unit.
Alineat: Contribuţii de asigurari sociale de stat
Alineat: Contribuţii de asigurări de şomaj
Alineat: Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Alineat: Contribuţii de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
Alineat: Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
Subcapitol: Asistenţă socială pentru familie şi copii, din
care:

Cod indicator

Suma cu care se
majorează prevederile
iniţiale – trim. IV

04.02
04.02.01
11.02
11.02.06

+ 333.000
+ 312.000
+ 312.000
+ 19.000
+ 9.000

11.02.07

+ 10.000

42.02
42.02.36

+ 2.000
+ 2.000

54.02
54.02.10

+ 333.000
+ 3.000
+ 3.000

20
20.01.09

+ 3.000
+ 3.000

65.02
65.02.03.01
20
65.02.03.02
20
65.02.04.01
20
65.02.04.02
20
67.02
67.02.06
59
59.12
68.02
68.02.05.02
10
10.01.01
10.01.04
10.01.12
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
68.02.06

+ 20.600
+ 7.000
+ 7.000
+ 1.900
+ 1.900
+ 6.800
+ 6.800
+ 4.900
+ 4.900
+ 5.000
+ 5.000
+ 5.000
+ 5.000
+ 252.000
+ 250.000
+ 250.000
+ 143.000
+ 11.000
+ 53.500
+ 30.000
+ 2.000
+ 8.500
+ 500
+ 1.500
+ 2.000

TITLUL VIII: Asistenţă socială
57
+ 2.000
Alineat: Ajutoare sociale în numerar
57.02.01
+ 2.000
Capitol: Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
70.02
+ 42.400
Paragraf: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor, din care: 70.02.03.30
+ 9.000
TITLUL X: Active nefinanciare
71
+ 9.000
Alineat: Construcţii
71.01.01
+ 9.000
Subcapitol: Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 70.02.50
+ 33.400
şi dezvoltării comunale, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
20
+ 33.400
Alineat: Materiale şi prestări servicii cu caracter 20.01.09
+ 33.400
funcţional
Capitol: Transporturi
84.02
+ 10.000
Paragraf: Drumuri şi poduri, din care:
84.02.03.01
+ 10.000
TITLUL X: Active nefinanciare
71
+ 10.000
Alineat: Construcţii
71.01.01
+ 10.000
Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei Mănăstirii „Sf. Gheorghe” din Buciumeni –
Fălticeni pentru completarea fondurilor necesare construirii unui corp de chilii.
Art.3: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii „Lucrări de reconstruire a unui număr de
trei locuinţe afectate de calamităţi naturale în Municipiul Fălticeni”, conform anexei nr. 1.
Art.4: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii „Construire Pod peste Pârâul Şomuzul
Mare”, conform anexei nr. 2.
Art.5: Se aprobă modificarea Programului de investiţii din bugetul local pe anul 2008,
conform anexei nr.3.
Art.6: Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat,
după cum urmează:
- lei Suma cu care se
Cod
majorează
prevederile
Unitatea de învăţământ /
indicator
iniţiale
–
tim. IV
denumirea indicatorilor
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 „AL.I.CUZA”
65.02
+ 3.800
Paragraf: Învăţământ primar, din care:
65.02.03.02
+ 1.900
TITLUL II Bunuri şi servicii
20
+ 1.900
Alineat: Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.05
+ 600
Alineat: Piese de schimb
20.01.06
+ 1.300
Paragraf: Învăţământ secundar inferior, din care:
65.02.04.01
+ 1.900
TITLUL II: Bunuri şi servicii
20
+ 1.900
Alineat: Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.05
+ 600
Alineat: Piese de schimb
20.01.06
+ 1.300
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”
65.02
+ 9.800
Paragraf: Învăţământ secundar inferior, din care:
65.02.04.01
+ 4.900
TITLUL II Bunuri şi servicii
20
+ 4.900
Articol: Reparaţii curente
20.02
+ 4.900
Paragraf: Învăţământ secundar superior, din care:
65.02.04.02
+ 4.900
TITLUL II: Bunuri şi servicii
20
+ 4.900
Articol: Reparaţii curente
20.02
+ 4.900
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 7
65.02
+ 7.000
Paragraf: Învăţământ preşcolar, din care:
65.02.03.01
+ 7.000
TITLUL II Bunuri şi servicii
20
+ 7.000
Articol: Reparaţii curente
20.02
+ 7.000

Art. 7: Se aprobă modificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, după
cum urmează:
lei Suma cu care se
Denumirea indicatorilor
Cod indicator

majorează prevederile
iniţiale – trim. IV

COLEGIUL NAŢIONAL „NICU GANE”
VENITURI-TOTAL
Capitol: Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Subcapitol: Contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi
cantine
CHELTUIELI-TOTAL
Capitol: Învăţământ
Paragraf: Internate şi cantine pentru elevi, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Alineat: Hrana pentru oameni
COLEGIUL AGRICOL
VENITURI-TOTAL
Capitol: Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Subcapitol: Contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi
cantine
Subcapitol: Alte venituri din prestări de servicii şi alte
activităţi
CHELTUIELI-TOTAL
Capitol: Învăţământ
Paragraf: Învăţământ secundar superior, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Articol: Reparaţii curente
Alineat: Hrana pentru oameni
Alineat: Alte obiecte de inventar

33.15
33.15.14

+ 35.000
+ 35.000
+ 35.000

65.15
65.15.11.03

+ 35.000
+ 35.000
+ 35.000

20
20.03.01

+ 35.000
+ 35.000

33.15
33.15.14

+ 130.178
+ 130.178
+ 80.000

33.15.50

+ 50.178

65.15
65.15.04.02
20
20.02
20.03.01
20.05.30

+ 130.178
+ 130.178
+ 130.178
+ 130.178
+ 10.178
+ 80.000
+ 40.000

Art. 8: Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR,
ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Busuioc Mihaela

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 25856 / 04.11.2008
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
Pentru racordarea la reţeaua de energie electrică a celor trei case reconstruite ca urmare a
calamitaţilor naturale din această vară, prin H.G. nr.1313/2008, Guvernul României a alocat
Municipiului Fălticeni suma de 9.000 lei, adică câte 3.000 lei pentru fiecare locuinţă.
Prin H.G. nr. 1361/2008 s-a aprobat suma de 10.000 lei pentru continuarea lucrărilor de
construire a podului peste Şomuzul Mare din zona staţiei de epurare. De la începutul lucrărilor sa cheltuit suma de 160.700 lei.
Şi veniturile proprii, având ca sursă impozitul pe venit colectat la nivelul municipiului, sunt
mai mari decât prevederile iniţiale, ceea ce ne permite majorarea bugetului cu suma de 312.000
lei.
De asemenea, subvenţiile încasate în vederea acordării trusoului pentru nou născuţi au
depăşit prevederile iniţiale cu suma de 2.000 lei.
Sumele alocate prin acte normative au destinaţie specială şi trebuie alocate în mod
corespunzător pentru categoriile de cheltuieli prevăzute de lege.
În ceea ce priveşte suma de 312.000 lei care reprezintă venituri proprii, propun alocarea
acesteia în vederea efectuării următoarelor cheltuieli:
- 3.000 lei pentru achiziţionarea serviciilor de comunicaţii de buclă locală pentru a se putea
garanta securitatea informaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare. Serviciul public de
evidenţă a persoanelor va transmite informaţiile cu caracter personal prin intermediul unei reţele
de comunicaţii securizate cu ajutorul unui echipament de tip router.
- 20.600 lei pentru unităţi de învăţământ după cum urmează: 3.800 lei Şcolii „Al. I. Cuza”
pentru asigurarea combustibilului şi a cauciucurilor de iarnă la microbuzul care transportă elevii
la şcoală, 9.800 lei Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” pentru repararea instalaţiei electrice şi de
furnizare a apei la laboratoarele acestei unităţi şi 7.000 lei Grădinitei nr. 7 „Voinicelul” pentru
repararea intrărilor în grădiniţă. Efectuarea acestor lucrări a fost solicitată de conducerea
instituţiilor şi evaluarea lor s-a făcut în colaborare cu Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei.
- 5.000 lei pentru completarea veniturilor Mănăstirii „Sf. Gheorghe”, mănăstire nou
înfiinţată, în vederea construirii unui corp de chilii.
- 250.000 lei pentru a asigura plata drepturilor de personal a însoţitorilor persoanelor cu
handicap. Conform reglementărilor în vigoare, asistentul personal are dreptul la concediu de
odihnă iar, pentru această perioadă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap
o indemnizaţie egală cu salariul net al asistentului personal. Suma repartizată din TVA de către
D.G.F.P. Suceava este insuficientă şi suntem nevoiţi să plătim aceste drepturi din venituri
proprii.
- 33.400 lei pentru sectorul de servicii şi dezvoltare comunală în vederea asigurării
serviciilor pentru perioada de iarnă.
Având în vedere aspectele prezentate, supun spre aprobare Consiliului Local Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008.
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 25857/04.11.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2008
Prin hotărârile de Guvern nr.1313 / 2008 şi 1361 / 2008 s-au alocat
Municipiului Fălticeni următoarele sume: 9.000 lei pentru racordarea la reţeaua de
energie electrică a locuinţelor reconstruite în urma calamităţilor naturale din acest
an, respectiv suma de 10.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire a
podului peste Şomuzul Mare din localitatea componentă Ţarna Mare. Aceste sume
trebuie cheltuite conform destinaţiilor stabilite de actele normative menţionate.
De asemenea, de la bugetul de stat, s-au încasat subvenţii în vederea
acordării trusoului pentru nou-născuţi peste prevederile iniţiale şi pentru a putea fi
efectuate plăţile corespunzătoare, bugetul trebuie majorat cu suma de 2.000 lei.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale, o cotă de 47 % se alocă bugetelor locale, ca venit
propriu. Sumele încasate din impozitul pe venit sunt mai mari decât prevederile
iniţiale, astfel încât bugetul local poate fi majorat cu suma de 312.000 lei.
Repartizarea pe capitole de cheltuieli a acestei sume se aprobă de către Consiliul
Local, în funcţie de priorităţi, fără a avea o destinaţie stabilită de lege.
În ceea ce priveşte activităţile finanţate integral din venituri proprii a
unităţilor de învăţământ, în conturile deschise la Trezorerie pentru aceste activităţi,
s-au încasat sume suplimentare: 35.000 lei pentru Colegiul Naţional „Nicu Gane”
şi 130.178 lei pentru Colegiul Agricol. Aceste sume se prevăd în buget şi se
repartizează pe capitole de cheltuieli astfel încât să se asigure buna desfăşurare a
acestor activităţi.
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi
ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , pe parcursul exerciţiului
bugetar, Consiliul Local poate aproba rectificarea bugetului, ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect

HOTARÂRE
privind aprobarea organizării şi desfăşurării festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor
Crăciunului şi Anului Nou 2009

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 25854 din
04.11.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr.
25855 din 04.11.2008;
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 2,
lit. a, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor
Crăciunului şi Anului Nou, în perioada 26.12.2008 - 31.12.2008, în Piaţa " Nada Florilor" şi la
sediul Primăriei Municipiului Fălticeni.
Art.2. - Festivităţile şi evenimentele Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2009 vor fi
organizate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni.
Art.3. - Se aprobă alocarea de la bugetul local, Cap. 67.02.50. „ Alte servicii în domeniile
culturii, recreerii şi religiei” a sumei de 50.000 lei, pentru organizarea şi desfăşurarea
festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2009, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine organizatorilor şi
Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTARÂRE
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unor suprafeţe de
teren destinate construirii unor spaţii comerciale provizorii în incinta unităţilor de
învăţământ din municipiul Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 29148 din 04.11.2008;
- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ – Control/Achiziţii Publice înregistrat la nr.
29149 din 04.11.2008;
- adresa nr. 4722/19.11.2008 a Colegiului Naţional „ Nicu Gane” Fălticeni;
- adresa nr. 7212/27.10.2008 a Colegiului Tehnic „ Mihai Băcescu” Fălticeni;
- adresa nr. 6368/19.11.2008 a Colegiului Agricol Fălticeni;
- adresa nr. 2671/27.10.2008 a Sc. Cu cl. I – VIII nr. 2 „ Ion Irimescu” Fălticeni;

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, 36, al. 2, lit. „c” şi al. 5, lit. „a”, art. 45, al. 3, art.
47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unor
suprafeţe de teren destinate construirii unor spaţii comerciale provizorii în incinta unităţilor de
învăţământ din municipiul Fălticeni, conform anexei nr. 1.
Art.2. - Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată în vederea
închirierii unor suprafeţe de teren destinate construirii unor spaţii comerciale provizorii în incinta
unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni, conform anexei nr. 2.
Art.3. Se desemnează în Comisia de evaluare a ofertelor prezentate la licitaţia
publică deschisă organizată în vederea închirierii unor suprafeţe de teren destinate construirii
unor spaţii comerciale provizorii în incinta unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni,
următorii reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Fălticeni:
1. consilier local ___________________________________
2. consilier local ___________________________________
Art.4. – Preţul de pornire al licitaţiei publice deschise se stabilişte în cuantum de 10
Euro/m.p./lună.
Art.5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului
Administrativ – Control/Achiziţii Publice din cadul Primăriei municipiului Fălticeni şi comisiei
numite prin dispoziţia primarului.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Fălticeni în
consiliul de administraţie al Grădiniţei Speciale Fălticeni

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 26903/
19.11.2008;
- raport de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 26904/19.11.2008;
- adresa nr. 1206 din data de 06.11.2008 a Grădiniţei Speciale Fălticeni;
În temeiul prevederilor art. 145, alin.6 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 1, art. 45 , al. 1 şi art. 49 din Legea 215 /2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se desemnează dl./d-na consilier local _________________________ în
consiliul de administraţie al Grădiniţei Speciale Fălticeni.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei
numite.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
FĂLTICENI
Nr. 26903/19.11.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
al municipiului Fălticeni în consiliul de administraţie al Grădiniţei Speciale
Fălticeni

Potrivit prevederilor art. 145 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, unitatea de învăţământ preuniversitar este condusă de consiliul
de administraţie, acesta fiind format din director, director adjunct, un reprezentant al
consiliului local, un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, reprezentanţi
ai părinţilor, 1 - 5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici
şi un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
Prin H.C.L. nr. 68/17.07.2008, avându-se în vedere că majoritatea consilierilor
locali desemnaţi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
nu mai fac parte din actualul deliberativ, s-au desemnat reprezentanţi ai actualului
Consiliu Local, mai puţin pentru Grădiniţa Specială din municipiu.
În urma adresei nr. 1206 din data de 06.11.2008 a Grădiniţei Speciale se impune
desemnarea unui reprezentant al Consiului Local şi în consiliul de administraţie al
acesteia.

Compartiment juridic
Cons. juridic Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
FĂLTICENI
Nr. 26904/19.11.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
al municipiului Fălticeni în consiliul de administraţie al Grădiniţei Speciale
Fălticeni

Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie,
acestea având rol decizional în domeniul administrativ.
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, din consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar face parte şi un reprezentant al consiliului
local.
Prin H.C.L. nr. 7/27.01.2005, modificată şi completată de H.C.L. nr.
100/28.09.2006, au fost desemnaţi reprezentanţi ai deliberativului fălticenean în toate
unităţile de învăţămât preuniversitar din municipiu, respectiv: Colegiul Naţional "Nicu
Gane", Colegiul Agricol, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu", Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al
.I. Cuza", Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion Irimescu", Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail
Sadoveanu, Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan Ciurea", G.p.n. nr. 4 "Scufiţa Roşie", G.p.p.
nr. 4 "Pinochio", excepţie făcând Grădiniţa Specială.
Având în vedere adresa nr. 1206 din data de 06.11.2008 prin care Grădiniţa
Specială din Fălticeni solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
municipiului Fălticeni în consiliul de admnistraţie al acesteia, se impune adoptarea unei
hotărâri în acest sens.
În temeiul motivelor arătate, supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului
Fălticeni proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al municipiului Fălticeni în consiliul de administraţie al Grădiniţei Speciale
Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
ing. Vasile Tofan

