ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava:
Avand in vedere:
• expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistrata
la nr. 24926 din 20.10,2008;
• raportul de specialitate al Directiei economice inregistrat la nr. 24927
din 20.10.2008; adresele nr. 62492 din 18.09.2008, nr. 19284 din
14.10.2008 si nr.62807 din 16.10.2008 ale Direcliei Generale a Finantelor
Publice - Suceava;
• adresa nr. 13992 din 01. 10.2008 a Consiliului Judetean Suceava;
• adresa nr. 3633 din 24.09.2008 a Colegiului National ,Nicu Gane";
• adresa nr.24457 din 13.10.2008 a locatarilor blocurilor 2, 2A si 2B de
pe strada 1 Mai; adresa nr. 48 din 10. 10.2008 a Asocialiei de
proprietari nr. 15;
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1137 / 2008 privind alocarea unei sume
din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul
2008, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete;
In baza prevederilor art. 19 alin. (2), art. 46, alin. (3) si ale art. 48, alin. (1) din Legea
nr. 273 / 2006 privind limitele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a", art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a" si ale
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
HOTARASTE
Art. 1 : Se aproba rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2008
dupa cum urmeaza:
Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

VENITURI-TOTAL
Capitol; Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

Suma cu care se
majoreazi/diminueaza
prevederile initiate trim. IV
+1.807.700
+173.500

Subcapitol: Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

+56.951

Subcapitol: Sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

+ 116.549

Capitol: Sume defalcate din TVA
11.02
Subcapitol: Sume defalcate din TVA pentru finantarea
11.02.02
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,
lutmicipiflor
Capitol: Subventii de la bugetul de stat
42.02

+1.628.200
+ 1.628.200

Subcapitol: Subventii primate din fondul de interventie

42.02.28

+6.000
+6.000

CHELTUIELI-TOTAL
Capitol: inviitlimant

+1.807.700
65.02

+1.636.700

TITLUL I : Cheltuieli de personal

10

+1.628.200

TITLUL II: Bunuri si servicii,
Alineat: Piese de schimb
Paragraf.•invAtdrnant pre§colar

20
20.01.06
65.02.03.01

+ 8.500
+8.500
+282.690

65.02.03.02
65.02.04.01
65.02.04.02
70.02
70.02.03.30

+239.240
+745.100
+369.670
+6.000
+6.000

71
71.01.01
84.02
84.02.03.30
20
20.02

+6.000
+6.000
+165.000
+ 165.000
+ 165.000
+ 165.000

Paragraf.•Invatamant primar
Paragraf.•lnvatamant secundar inferior
Paragraf.•invatamant secundar superior
Capitol: Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Paragraf.•Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, din
care:
TITLUL X: Active nefinanciare
Alineat: Constructii
Capitol: Transporturi
Paragraf. Strati, din care:
TITLUL II: Bunuri si servicii
Articol: Reparatii curente

Art.2: Se aproba rectificarea bugetelor unitatilor de invatamant preuniversitar de
stat, conform anexei nr. 1.
Art.3: Se aproba Fisa obiectivului de investitii “Lucrari de reconstruire a unui
numar de trei Locuinte afectate de calamitati naturale in Municipiul FaIticeni", conform
anexei nr. 2.
Art.4: Se aproba modificarea Programului de investitii din bugetul local pe anul
2008, conform anexei nr.3.
Art.5: Se aproba redistribuirea sumei de 100.000 lei de la obiectivul de investitii
,Amenajarea punctelor de intrare/iesire din Municipiu" si a sumei de 50.000 lei de la
obiectivul de investitii „Semaforizarea intersectiei str. Sucevei cu str. Nicolae
Balcescu", la obiectivul de investitii ,Asigurare utilitati - Sala de sport", in cadrul capitolului
70.11- Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
Art.6: Se aproba redistribuirea sumei de 40.000 lei de la obiectivul de investitii
„Semaforizarea intersectiei str. Sucevei cu str. Nicolae Bdlcescu" din cadrul capitolului
70.11 - Locuinte, servicii si dezvoltare publics si a sumei de 40.000 lei de la obiectivul
de investitii „Studii si proiecte aferente obiectivelor de investitii" din cadrul capitolului
51.11 - Autoritati publice, la obiectivul de investitii „Cheltuieli neeligibile - Program
SAMTID" din cadrul capitolului 70.11- Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
Art.7: Se aproba redistribuirea sumei de 40.000 lei de la obiectivul de investitii
„Studii si proiecte aferente obiectivelor de investitii" din cadrul capitolului 51.11 Autoritati publice, astfel: 20.000 lei la obiectivul de investitii ,Optimizarea traseului de
alimentare cu apa la blocul nr. 92B de pe strada Sucevei" si 20.000 lei la obiectivul de
investitii ,Reabilitarea retelei de canalizare la blocurile nr. 2, 2A si 2B de pe strada 1 Mai"
din cadrul capitolului 70.11- Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
Art.8: Se aproba virarea creditelor bugetare din fondurile evidentiate in afara
bugetului local, dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor

Capitolul : Autoritfiti publice
Paragraf. Autoritdti executive, din care:
TITLUL X Active nefinanciare
Alineat: Alte active fixe
Capitolul : Locuinte, servicii $i dezvoltare publici
Paragraf.•Alimentari cu spa, din care:
TITLUL X Active nefinanciare
Alineat: Alte active fixe
Subcapitol. Alte servicii in domeniile locuinjelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale
TITLUL X Active nefinanciare
Alineat: Constructii
Alineat: Alte active fixe

Cod
indicator

Suma cu care se
majoreazii/diminueaza
prevederile initiate trim. IV

51.11
51.11.01.0
3
71
71.01.30
70.11
70.11.05.0
1
71
71.01.30

-80.000
-80.000
-80.000

I

-80.000
+80.000
+80.000
80.0011
1 80.000

70.11.50
71
71.01.01
71.01.30

+60.000
-60.000

Art.9: Se aproba Fisa obiectivului de investitii ,Asigurare utilitati – Sala de sport",
conform, anexei nr. 4.
Art.10: Se aproba Fisa obiectivului de investitii "Cheltuieli neeligibile – Program
SAMTID", conform anexei nr. 5.
Art.11: Se aprobd Fisa obiectivului de investitii ,Optimizarea traseului de alimentare cu
apa la blocul nr. 92B de pe strada Sucevei ", conform anexei nr. 6.
Art.12: Se aproba Fisa obiectivului de investilii “Reabilitarea retelei de canalizare la
blocurile nr. 2, 2A si 2B de pe strada 1 Mai ", conform anexei nr. 7.
Art.13: Se aproba modificarea Programului de investitii din fonduri evidentiate in afara
bugetului local pe anul 2008, conform anexei nr.8.
Art. 14: Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 15: Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Falticeni va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 24926/20.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
Ca urmare a majorării venitului estimat a se încasa la bugetul de stat din
impozitul pe venit în anul 2008, D.G.F.P. Suceava a repartizat în plus Municipiului
Fălticeni o sumă de 26.549 lei pentru echilibrarea bugetului local.
Din cota defalcată din impozitul pe venit destinată Consiliului Judeţean, s-a
repartizat suma de 90.000 lei tot pentru echilibrarea bugetului local.
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 56.951 lei.
Sunt multe capitole de cheltuieli care ar putea fi majorate, dar consider ca
prioritate majorarea bugetului destinat reparării străzilor cu suma de 165.000 lei,
pentru a se putea circula acceptabil în sezonul rece. De asemenea, tot o prioritate este
şi înlocuirea unui arzător la centrala termică de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” ,
pentru care propun alocarea sumei de 8.500 lei.
O altă sumă cu care se majorează bugetul local este prevăzută în HG nr. 1137 /
2008 prin care se majorează cu 6.000 lei suma alocată iniţial în vederea reconstruirii a
trei locuinţe distruse ca urmare a alunecărilor de teren. Conform Programului de
reparare, reabilitare şi reconstruire a locuinţelor afectate de calamităţile naturale
produse în luna iulie, suma primită este pentru lucrările de reconstruire a caselor cu
maximum două camere, după proiecte repetabile, fără finisaje şi dotări – stadiu „la
roşu”.
Pentru asigurarea plăţii drepturilor de personal din învăţământ, D.G.F.P. Suceava
a majorat bugetul municipiului cu suma de 1.628.200 lei, sumă care este repartizată pe
şcoli astfel încât să se poată plăti salariile şi toate contribuţiile aferente lunii octombrie
2008.
În ceea ce priveşte Programul de investiţii din fondul de rulment, evidenţiat în
afara bugetului local, propun Consiliului Local o realocare a sumelor prevăzute iniţial,
astfel:
- majorarea cu 150.000 lei a bugetului destinat asigurării cu utilităţi a Sălii de
sport construită din fonduri ale bugetului de stat, prin redistribuirea sumei de la două
obiective de investiţii: Amenajarea punctelor de intrare/ieşire din Municipiu (100.000
lei) şi Semaforizarea intersecţiei str. Sucevei cu str. Nicolae Bălcescu (50.000 lei);
- majorarea cu 80.000 lei a bugetului destinat efectuării cheltuielilor neeligibile
pentru proiectul SAMTID în vederea acoperirii diferenţelor de curs valutar, prin

redistribuirea sumei de 40.000 lei de la semaforizarea intersectiei menţionate şi a
sumei de 40.000 lei de la obiectivul de investiţii „Studii şi proiecte aferente
obiectivelor de investiţii”. Deoarece la începutul anului nu erau publicate manualele
de finanţare pentru fiecare axă prioritară şi nu se cunoşteau criteriile de eligibilitate,
am repartizat suma de 80.000 lei pentru studii de fezabilitate şi proiecte în cadrul
capitolului „Autorităţi publice”. În urma consultărilor cu A.D.R. Nord-Est şi conform
hotărârilor consiliului local, în anul 2008 s-a realizat proiectarea pentru reabilitarea
reţelei de drumuri locale şi se va realiza documentaţia tehnico-economică şi cererea de
finanţare pentru reabilitarea Muzeului „Ion Irimescu”. Ca urmare, suma de 80.000 lei
alocată pentru capitolul „Autorităţi publice” nu mai este necesară.
- redistribuirea sumei de 40.000 lei rămasă la capitolul „Autorităţi publice”
pentru studii şi proiecte, în vederea reabilitării reţelei de canalizare la blocurile 2, 2A
şi 2B de pe strada 1 Mai (20.000 lei) şi a optimizării traseului de alimentare cu apă la
blocul 92B de pe strada Sucevei (20.000 lei). Problemele canalizării de la „blocul U”
de pe strada 1 Mai şi ale lipsei apei la etajele superioare de la singurul bloc-turn din
oraş sunt vechi şi consider că trebuie făcut un efort financiar pentru a fi rezolvate.
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. 24927/20.10.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2008
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, o cotă de 13% se
alocă la bugetul local al judeţului şi o cotă de 22% se colectează într-un cont deschis
pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice.
Din cota de 22% colectată, 80% se alocă prin decizie a directorului D.G.F.P.
şi 20% se alocă prin hotărâre a consiliului judeţean.
Din sumele încasate în plus faţă de estimările iniţiale, D.G.F.P. Suceava a
alocat Municipiului Fălticeni suma de 26.549 lei iar Consiliul Judeţean Suceava a
alocat suma de 90.000 lei.
Şi la veniturile proprii colectate din impozitul pe venit - cota de 47% - s-au
încasat sume mai mari decât prevederile, astfel încât bugetul poate fi majorat cu suma
de 56.951 lei.
Prin decizie a Directorului executiv al D.G.F.P. Suceava s-au modificat
sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, prin
majorarea sumelor destinate cheltuielilor de personal din învăţământ cu suma de
1.628.200 lei.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1137/2008, suma de 30.000 lei,
alocată iniţial Municipiului Fălticeni pentru reconstruirea a trei locuinţe afectate de
calamităţile naturale din acest an, s-a majorat cu 6.000 lei.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale prevede posibilitatea
aprobării redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii
până la data de 31 octombrie, în situaţia în care, din motive obiective, implementarea
unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare.
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTARARE
privind aprobarea majorarii cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru
consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social
Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Falticeni, inregistrata sub nr.
24615/15.10.2008, prin care se propune aprobarea modificarii cuantumului alocatiei zilnice
de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social incepand cu
01.11.2008;
- raportul de specialitate nr.24616/15.10.2008 al Biroului de Asistenta Sociala al
Municipiului FaIticeni, jud. Suceava;
- prevederile art. 3 din Hotarirea Guvernului nr. 421/2008, prin care, in limita bugetelor
aprobate, consiliile locale ale municipilor, pot aproba, prin hotarire, la propunerea serviciilor
publice de asistenta sociala, un cuantum al alocatiei de hrana mai mare decal cel aprobat
prin hotarire.
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit.a-2), art. 49, alin. (1) si art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatda, cu modificarile si
completarile ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1.— Se aproba majorarea la suma de 8,00 lei/zi/persoana a cuantumului
alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor
Social.
Art.2.— Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01.11.2008.
Art.3.— Primarul municipiului Falticeni, prin intermediul compartimentelor de
specialitate din cadrul Primariei municipiului Falticeni, va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
PRIMAR
Nr. 24615 din 15.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea majorarii cuantumului alocatiei
zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor
Social

In conformitate cu atributiile Consiliului Local al Municipiului Falticeni, prevazute
de art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lira-2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supun spre aprobare
majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru asistatii Cantinei de Ajutor Social
de la 6,00 lei la 8,00 lei/zi/persoana, incepand cu data de 01.11.2008.
Majorarea alocatiei zilnice de hrana a persoanelor asistate de aceasta unitate
de asistenta sociala are la baza prevederile art. 3 din Hotararea nr. 421/2008 privind
stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de
asistenta sociala, conform carora, in limita bugetelor aprobate, consiliile locale pot
aproba, prin hotarare, la propunerea serviciilor publice de asistenta sociala, un cuantum al
alocatiei de hrana mai mare decit cel stabilit prin hotarire.
Avand in vedere raportul de specialitate al Biroului de Asistenta Sociala al
Municipiului Falticeni, precum si dispozitiile legale sus mentionate, propun spre analiza si
aprobare proiectul de hotarare privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana
pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social de la 6,0 lei/zi/persoana la
8,00 lei/zi/persoana, incepand cu data de 01.11.2008.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
BIROUL DE ASISTENTA SOCIALA
Nr. 24616 din 15.10.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea majorarii cuantumului alocatiei zilnice
de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social

Prin Hotararea Guvernului nr. 421 din 16 aprilie 2008 privind stabilirea nivelurilor
alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social,
cuantumul alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective a fost stabilit la 6,00
lei/zi/persoana.
Datorita inflatiei si a cresterii preturilor produselor alimentare nu mai exista
posibilitatea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare persoanelor asistate in aceasta
institutie de asistenta sociala.
Drept consecinta, in conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr.
729/2005, potrivit carora in limita bugetelor aprobate, consiliile locale pot aproba, prin
hotarare, la propunerea serviciflor publice de asistenta sociala, un cuantum al alocatiei de
hrana mai mare decat cel stabilit prin hotarare, propunem majorarea, incepand cu
01.11.2008, a nivelului alocatiei zilnice de hrana de la 6,00 lei la 8,00 lei pe zi pentru
fiecare asistat.
Fata de cele precizate, consideram legaIa si oportuna majorarea cuantumului alocatiei
zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social la suma
de 8 lei/zi de persoana.

BIROUL DE ASISTENTA SOCIALA
Sef birou Elena Rotaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în
Consiliul etic ce funcţionează în cadrul
Spitalului Municipal Fălticeni
Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
24613/15.10.2008;
- raport de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni înregistrat la nr. 24614/15.10.2008;
În temeiul prevederilor art. 185, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor
art.1, alin.1, lit. „b” din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1209 / 04.10.2006 pentru aprobarea
componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 3 şi art.49, alin.1
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se desemnează d-l (-na) consilier local ___________________ în
Consiliul etic ce funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.
Art.2. – Prevederile H.C.L. nr. 121/30.11.2006 se abrogă.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei
numite.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 24613/15.10.2008
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni în Consiliul etic ce funcţionează
în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni
Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1209 / 2006, în cadrul spitalelor
publice se constituie un consiliu etic format din cinci membri pe o perioadă de trei ani. Din
componenţa acestui consiliu trebuie să facă parte şi un reprezentant al Consiliului Local.
Consiliul etic se întruneşte la sesizarea unui pacient sau aparţinător al acestuia, a
unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile în domeniul
acordării asistenţei medicale.
Consiliul etic analizează cazurile de încălcare a normelor de comportament, a
disciplinei în unitatea sanitară, verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico – sanitar
şi auxiliar încalcă dreptul pacienţilor, analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale
pacienţilor către personalul medico – sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului
medical de obţinerea unor foloase, propunând măsuri de intrare în legalitate.
Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Fălticeni în Consiliul etic ce funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 24614/15.10.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni în Consiliul etic ce funcţionează
în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1209/2006, Consiliul etic
funcţionează în cadrul fiecărui spital public, din componenţa acestuia făcând parte şi un
reprezentant al consiliului local.
Prin H.C.L. nr. 121/30.11.2006 s-a hotărât desemnarea d-lui dr. Donciu Dorin ca
reprezentant al autorităţii deliberative locale în Consiliul etic al Spitalului Municipal Fălticeni.
Având în vedere că, începând cu data constituirii noului Consiliu local al Municipiului
Fălticeni, calitatea de consilier local al domnului dr. Donciu Dorin a încetat, se impune
înlocuirea acestuia prin desemnarea altui reprezentant.

Compartimentului juridic
Cons. juridic Ciocan Simona

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu construire spaţii comerciale, birouri, locuinţe de serviciu şi extindere laborator
produse farmaceutice, str. Ana Ipătescu nr. 9, municipiul Fălticeni"
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
24617/15.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 24618/ 15.10.2008;
- cererea înregistrată la nr. 23210/08.10.2008 a S.C. FLORILEX - PHARMAMIT
S.R.L. Fălticeni;
În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 /
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47 din
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire spaţii comerciale,
birouri, locuinţe de serviciu şi extindere laborator produse farmaceutice, pe terenul în
suprafaţă de 1347 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr. 9, proprietatea S.C.
FLORILEX - PHARMAMIT S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 12667 din data de
14.08.2000, încheiat între Primăria municipiului Fălticeni şi S.C. " TESS HOUSE"
S.R.L. Fălticeni

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
23823/24.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 23824/24.10.2008;
În conformitate cu prevederile art.10, art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin. 3 şi art. 47 din
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 12667 din data
de 14.08.2000, încheiat între Primăria municipiului Fălticeni şi S.C. " TESS HOUSE" S.R.L.
Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

Anexa la H.C.L nr. ____/30.10.2008
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

ACT ADIŢIONAL
la Contractul de concesiune nr. 12667 din data de 14.08.2000, încheiat între Primăria
municipiului Fălticeni şi S.C. " TESS HOUSE" S.R.L. Fălticeni
Art.1. – Prezentul act adiţional se încheie între :
a) MUNICIPIUL FĂLTICENI, prin primar, ing. Vasile Tofan, în calitate de concedent, pe
de o parte, şi
b) S.C. "TESS HOUSE" S.R.L. Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Ion
Dragoslav, nr. 11, prin administrator Muraru Dumitru, pe de altă parte.
Art.2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional să modifice art. 1 din
contractul de concesiune nr. 12667 din data de 14.08.2000 , după cum urmează:
„ Art.1. - Obiectul contractului este preluarea în concesiune a suprafeţei de 56,00 m.p. teren
situat în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, f.n,(zona Casa Cristea) , judeţul Suceava, aşa cum
rezultă din planul de situaţie anexat”.
Art.3. – Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ___________ în 2 ( două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR,
ing. Vasile Tofan
SECRETAR,
Mihaela Busuioc
DIRECŢIA TEHNICĂ
Ing. Octavian Perju
COMPARTIMENT JURIDIC,
Consilier juridic Costică Stoleru

CONCESIONAR
S.C."TESS HOUSE"S.R.L. Fălticeni
prin adm. Muraru Dumitru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind inchirierea unui spaţiu situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1,
Partidului Social Democrat - Organizaţia Locală Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
25123/23.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25124/ 23.10.2008;
- cererea înregistrată la nr. 23629/21.10.2008 a Partidului Social Democrat Organizaţia Locală Fălticeni;
În temeiul prevederilor art. 2, alin. 3 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor
aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinaţe
sediilor partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”c”, alin. 5, lit. a, art.45, alin. 3 şi art.
47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă inchirierea spaţiului în suprafaţă de 79,74 mp, situat în
municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică a municipiului Fălticeni,
Partidului Social Democrat - Organizaţia Locală Fălticeni, până la începerea lucrărilor de
reabilitare a imobilului " Casa de Cultură " Fălticeni.
Art.2: Preţul chiriei se stabileşte conform O.U.G. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare..
Art.3: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a două spaţii, situate în municipiul Fălticeni,
str. Maior Ioan nr. 1, Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala
Fălticeni şi Organizaţiei Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
25125/23.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25126/ 23.10.2008;
- cererea Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala Fălticeni,
înregistrată la nr. 24973/22.10.2008 ;
- cererea Organizaţiei Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni, înregistraţă la nr.
1293/22.10.2008;
În temeiul prevederilor art. 10 şi 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin. 3 şi art. 47 din Legea
nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 108
mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică a municipiului
Fălticeni, Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala Fălticeni;
Art.2: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 25 mp,
situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică a municipiului
Fălticeni, Organizaţiei Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni;
Art.3: Spaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se transmit în
folosinţă gratuită până la începerea lucrărilor de reabilitare a imobilului " Casa de Cultură "
Fălticeni.
Art.4: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU

