ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.6637 din
19.03.2009;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni înregistrat la nr.6643 din 19.03.2009;
- adresele nr. 60419 din 16.03.2009 şi 60434 din 19.03.2009 ale D.G.F.P. Suceava;
- adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 3457 din 06.03.2009;
În baza prevederilor art.19 alin. (1), art.39 alin.(5) şi (6), art.58, alin. (3) şi (4) şi art. 71
alin.(2) şi (4) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a”, art. 49 şi
art.63, alin.1, lit. „c” şi alin.4, lit. „b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr.1.
Art.2: Se aprobă detalierea paragrafelor de cheltuieli cuprinse în Bugetul local, pe titluri de
cheltuieli, articole şi alineate, conform anexelor 2 – 23.
Art.3: Se aprobă Bugetele instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din
Bugetul local, conform anexelor 24 – 32.
Art.4: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2009, conform
anexei nr.33.
Art.5: Se aprobă detalierea Programului de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2009,
conform anexei nr. 34.
Art.6: Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor
35 - 43.
Art.7: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei pentru cheltuieli de
capital Spitalului Municipal Fălticeni, după cum urmează: 7.000 lei pentru Trusă operaţie
ginecologie, 10.000 lei pentru Trusă instrumentară ortopedie şi 13.000 lei pentru Analizator
hematologie.
Art.8: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
pe anul 2009, conform anexei nr. 44.
Art.9: Se aprobă detalierea paragrafelor de cheltuieli cuprinse în Bugetul instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2009, pe titluri de cheltuieli, articole şi
alineate, conform anexelor 45 - 47.
Art.10: Se aprobă ca excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a
activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008, să fie reportat în anul 2009 cu
aceleasi destinaţii, după cum urmează: Piaţă-Bazar: 233 043 lei şi activităţi autofinanţate din
unităţi de învăţământ: 69.084 lei.
Art.11: Se aprobă Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009,
conform anexei 48.
Art.12: Se aprobă Bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009, pe
titluri de cheltuieli, articole şi alineate, conform anexelor 49 - 55.

Art.13: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate integral
din venituri proprii pe anul 2009, conform anexei 56.
Art.14: Se aprobă detalierea Programului de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009, conform anexei 57.
Art.15: Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2009, conform anexelor 58 - 68.
Art.16: Se aprobă utilizarea sumei de 2.005.000 lei din fondul de rulment pentru finanţarea
cheltuielilor de capital.
Art.17: Se aprobă utilizarea sumei de 330.000 lei din Depozitul special pentru construcţii de
locuinţe, pentru asigurarea utilităţilor la blocurile ANL de pe str. 9 Mai şi str. Cuza Vodă.
Art.18: Se aprobă Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009,
conform anexei nr.69.
Art.19: Se aprobă detalierea paragrafelor de cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe
anul 2009 pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, conform anexelor 70 – 78.
Art.20: Se aprobă Programul de investiţii din veniturile evidenţiate în afara bugetului local
pe anul 2009, conform anexei nr.79.
Art.21: Se aprobă detalierea Programului de investiţii din veniturile evidenţiate în afara
bugetului local pe anul 2009, conform anexei 80.
Art.22: Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii din veniturile evidenţiate în afara bugetului
local pe anul 2009, conform anexelor 81 - 95.
Art.23: Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2009, conform anexei 96.
Art.24: Se aprobă detalierea paragrafelor de cheltuieli cuprinse în Bugetul creditelor interne
şi externe pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, conform anexei nr.97.
Art.25: Se aprobă fişa obiectivului de investiţie cuprins în Bugetul creditelor interne şi
externe pe anul 2009, conform anexei nr.98
Art. 26: Anexele 1 – 98 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.27: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat cu personalitate juridică, instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Nr.6637 / 19.03.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
În elaborarea Proiectului de buget pe anul 2009 am avut în vedere cheltuielile necesare
pentru buna funcţionare a unităţii administrativ-teritoriale, realizarea unor proiecte de investiţii şi
corelarea prevederilor bugetare cu posibilităţile de încasare a veniturilor proprii.
Pentru finanţarea proiectelor de investiţii în derulare, asigurarea cofinanţărilor şi
realizarea unor obiective noi, avem la dispoziţie fondul de rulment care s-a constituit din
excedentul bugetar al anului precedent, conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale. La sfârşitul anului 2008, excedentul bugetar a fost de 2.635.808 lei, din care, pentru
investiţii, propun alocarea sumei de 2.005.000 lei, repartizarea pe obiective de investiţii fiind
prezentată în anexele la proiectul de hotărâre.
Şi în acest an, din totalul cheltuielilor în sumă de 41.051.20000 lei, cea mai mare parte a
fost alocată pentru învăţământ : 23.721.500 lei.
Pentru Spitalul Municipal, am propus să alocăm suma de 30.000 lei în vederea finanţării
unor cheltuieli de capital prezentate în proiectul de hotărâre.
Pentru echilibrarea bugetului local , Consiliul Judeţean a alocat din TVA suma de
1.526.565 lei şi suma de 573.435 lei din impozitul pe venit, iar D.G.F.P. Suceava a alocat pentru
echilibrare suma de 213.965 lei din TVA şi suma de 79.871 lei din impozitul pe venit. Pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate D.G.F.P. Suceava a alocat suma de 23.314.587 lei, din
care: 21.620.100 lei pentru cheltuieli de personal la capitolul învăţământ, deşi solicitările noastre
au fost mult mai mari . Necesarul pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2009 este
de 2.150.000 lei, fără salariile din învăţământ, rezultând că aproximativ 456.000 lei trebuie să
asigurăm din venituri proprii.
Pentru asigurarea fluxului de numerar necesar derulării în bune condiţii a Proiectului de
reabilitare a străzilor, finanţat din fonduri structurale, am propus contractarea unui credit intern de
2.000.000 lei.
Având în vedere motivele expuse, supun spre aprobare Consiliului Local Proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
Nr. 6643 / 19.03.2009
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, proiectul
bugetului local pentru anul 2009 a fost afişat şi supus dezbaterii publice pe data de 24.02.2009.
După comunicarea sumelor repartizate de către Consiliul Judeţean Suceava şi D.G.F.P.
Suceava, proiectul iniţial a fost completat, ţinând cont şi de aceste sume.
Luând în considerare sumele primite din unele venituri ale Bugetului de stat şi estimând
veniturile proprii, proiectul bugetului local pe anul 2009, se prezintă astfel:
Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

TOTAL VENITURI, din care:
- Venituri proprii
- Venituri curente (inclusiv sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat)
- Venituri din capital
- Subvenţii (pentru tineri căsătoriţi, acordarea trusoului pentru nou
născuţi şi subvenţii pentru încălzire)
- Sume FEN postaderare
TOTAL CHELTUIELI
Autorităţi executive şi legislative
Alte servicii publice generale (evidenţa persoanelor şi fond de
rezervă)
Transferuri cu caracter general (contribuţia de sănătate pentru
persoanele beneficiare de ajutor social)
Ordine publică (Poliţia comunitară şi protecţia civilă)
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere, religie, din care:
- Servicii culturale(biblioteca, casa de cultură, muzee)
- Servicii recreative şi sportive
- Alte servicii (organizarea de manifestări artistice şi festivaluri
tradiţionale)
Asigurări şi asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului (salubritate şi spaţii verzi)
Transporturi – reparaţii străzi

00.02

Prevederi
2009
41.051.200
11.337.038
36.086.655

00.15
11.02

320.500
600.000

45.02
51.02
54.02

4.044.045
41.051.200
3.248.000
270.000

56.02

13.000

61.02
65.02
66.02
67.02
67.02.03
67.02.05
67.02.50

515.000
23.721.500
30.000
1.032.700
972.700
20.000
40.000

68.02
70.02
74.02
84.02

2.409.000
2.150.000
287.000
7.375.000

Proiectul de buget pe anul 2009 respectă principiile bugetare, asigurând finanţarea tuturor
capitolelor de cheltuieli.
Odată cu aprobarea bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr.273 / 2006 privind
finanţele publice locale, autorităţile deliberative aprobă bugetele activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, bugetul
creditelor interne sau externe, precum şi programele de investiţii publice finanţate din aceste
bugete.
Pentru finanţarea proiectelor de investiţii, Consiliul Local poate aproba utilizarea fondului de
rulment constituit din excedentul bugetar al anului precedent.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂLTICENI
CUI 5432522

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 2.000.000
lei
Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava:
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1)
lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau convenţii,
Luând act de:
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Falticeni, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 4584/24.02. 2009;
b)raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 4585/24.02.2009;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 3.10.2008 privind aprobarea Proiectului
REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DE STRAZI URBANE IN MUNICIPIUL FALTICENI,
JUDETUL SUCEAVA si a cheltuielilor eligibile, neeligibile si conexe din cadrul proiectului,
prevăzută în anexa la prezenta,
Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 2.000.000
lei, cu o maturitate de 2 ani.
Art. 2 Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea
investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta.
Art. 3 Din bugetul local al municipiului Falticeni se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Falticeni, următoarele date:
a)hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau
completări ale acesteia;
T

T

b)valoarea finanţării rambursabile contractate;
c)gradul de îndatorare a Municipiului Falticeni;
d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de
rambursare a finanţării rambursabile;
e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f)plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Falticeni.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judetului Suceava, precum si pe pagina
de internet www.falticeni.ro
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing.Vasile Tofan
Avizat,
Secretar municipiu,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 4588 din data de 24.02.2009
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr.83/25.09.2008 pentru
aprobarea participarii Municipiului Falticeni, judetul Suceava, ca membru asociat la
infiintarea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul
Suceava”
Prin H.C.L.nr.83/25.09.2008 a fost aprobata predarea in folosinta gratuita, pe timpul
existentei Serviciului public de salubritate, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava, a suprafetei de 5.000 m.p. teren – proprietatea
privata a municipiului Falticeni, situata pe str.Somuzului, f.n.
Ministerul Mediului, prin adresa nr.2400/19.02.2009, a solicitat Consiliului Judetean
Suceava, si verificarea hotararilor de consilii locale privind disponibilitatea terenurilor pentru
realizarea proiectului integrat de gestionare a deseurilor in judetul Suceava, iar in cazul in care
asemenea terenuri apartin domeniului privat a unitatii administrativ-teritoriale, este necesara
demararea procedurii de trecere a acestora in domeniul public.
Pentru a evita intarzierile in calendarul de transmitere a aplicatiei catre Comisia
Europeana, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind
modificarea art. 3 din H.C.L. nr.83/25.09.2008 pentru aprobarea participarii Municipiului Falticeni,
judetul Suceava, ca membru asociat la infiintarea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava”.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 4589 din data de 24.02.2009
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr.83/25.09.2008 pentru
aprobarea participarii Municipiului Falticeni, judetul Suceava, ca membru asociat la
infiintarea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul
Suceava”

Ghidul Solicitantului pentru axa prioritara 2 din Programul Operational Sectorial Mediu –
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor”, in vederea accesarii Fondului
European de Dezvoltare Regionala, prevede obligatia indeplinirii unor criterii de natura
institutionala si de eligibilitate a proiectului.
Referitor la criteriile de eligibilitate a proiectului este necesar ca, prin hotarari ale Consiliilor
Locale, sa se dovedeasca ca toate imobilele pe care se vor construi/reabilita/extinde noile
investitii sunt in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si sunt puse la dispozitia
proiectului.
In acest sens, este necesara modificarea art. 3 din H.C.L. nr.83/25.09.2008 pentru
aprobarea participarii Municipiului Falticeni, judetul Suceava, ca membru asociat la infiintarea
„Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava”, iar
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Falticeni va fi completat
corespunzator.

DIRECTIA TEHNICA,
Ing.Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al
Municipiului Falticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
4580/24.02.2009 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic , înregistrat la nr. 4581/
24.02.2009;
În baza prevederilor O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,m Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. a, art.45, alin.1 si art.47 din Legea nr.215/ 2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al
Municipiului Falticeni, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. – Prevederile HCL nr. 3/27.01.2005, cu modificările şi completările ulterioare, se
abrogă.
Art.3. – Secretarul va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICEN
PRIMAR
Nr. 4580/24.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local al Municipiului Falticeni

Municipiul Falticeni, ca unitate administrativ-teritoriala, este persoana de
drept public, cu capacitate juridica deplina, care poseda un patrimoniu si are
initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale,
exercitandu-si, in conditiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat de lege.
Consiliul Local al municipiului Falticeni este autoritatea deliberativa a
administratiei publice, care functioneaza autonom, asigura realizarea autonomiei
locale si rezolvarea treburilor publice din municipiu, in conditiile prevazute de lege.
Având în vedere modificările aduse legislaţiei aplicabile
autorităţilor
administraţiei publice locale propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Municipiului Fălticeni.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing.Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICEN
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Nr. 4581/24.02.2009

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local al Municipiului Falticeni

In conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei si ale Legii nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile
administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii, eligibilitatii
autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea
problemelor locale de interes deosebit.
Autonomia locala este numai administrativa si financiara si reprezinta dreptul si
capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si gestiona treburile
publice in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, pe baza si in limitele
prevazute de lege.
In scopul respectarii legalitatii si asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii
este necesara actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al
Municipiului Falticeni, potrivit noilor modificari legislative.

Compartimentul juridic,
Cons.jr.Simona Ciocan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a mesei gratuite la
Cantina de Ajutor Social
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 4578/24.02.2009;
- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr.
4579/24.02.2009;
În baza prevederilor art. 13, alin. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
social;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.2, art. 45, al. 1 şi ale
art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a mesei gratuite la Cantina de ajutor social,
conform anexei nr. 1;
Art.2. Se instituie obligaţia efectuării muncii în folosul comunităţii pentru beneficiarii de
masă gratuită la Cantina de ajutor social, conform normelor prevăzute în anexa nr. 2;
Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Serviciul Utilităţi
Publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
P R I M A R,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 4578/24.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de acordare a mesei gratuite la
Cantina de Ajutor Social

Aşa cum reiese din Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială
precum şi din prevederile art. 13, alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de
ajutor social, Consiliului local al municipiului Fălticeni poate stabili participarea
persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi
gospodăreşti.
Obligaţia de a efectua muncă în folosul comunităţii o au toate persoanele apte de muncă
din familiile beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social. Numărul de ore de
muncă în folosul comunităţii pentru fiecare dintre persoanele apte de muncă din familiile
beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social, este de cel mult 69 de ore, conform
formulei de calcul folosită la calculul orelor pentru beneficiarii de ajutor social conform
Legii nr. 416/2001, fără a se depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de
securitate şi igiena muncii şi se stabileşte prin anchetă socială, în funcţie de numărul de
porţii de mâncare de care beneficiază familia.
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială,
precum şi dispoziţiile legale sus menţionate, propun spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind Regulamentului de acordare a mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Anexa nr. 1 la HCL nr. ________________

REGULAMENT
privind acordarea mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social
Art. 1. Acordarea mesei la Cantina de ajutor social se face în următoarele condiţii:
a) în baza cererii solicitantului, însoţită de actele doveditoare, în urma anchetei sociale efectuate de
personalul Serviciului public de asistenţă socială, prin dispoziţia primarului;
b) acordarea se face începând cu data de 01 a fiecărei luni;
c) în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social, Art. 2, beneficiază
cu prioritate de serviciile acesteia persoanele vârstnice, bolnavii cronici, copiii preşcolari, elevii şi
studenţii;
d) numărul porţiilor propuse a se acorda familiei solicitantului, se stabileşte în urma efectuării anchetei
sociale.
Art. 2. Înscrierea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social în tabelele nominale pentru acordarea mesei
gratuite sau cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană se face numai în baza dispoziţiei
primarului, semnată şi înregistrată până cel târziu la data de 25 a fiecărei luni.
Art. 3. Având în vedere prevederile Art. 2 din prezentul Regulament, termenul limită de prezentare a actelor de către
solicitanţi/beneficiari, pentru acordarea/menţinerea dreptului de masă la Cantina de ajutor social pentru luna
următoare, este data de 20 a lunii în curs.
Art. 4. Termenul limită de predare la Cantina de ajutor social a tabelelor nominale pentru masă gratuită şi masă cu
plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, este data de 27 a fiecărei luni.
Art. 5. După data de 01 a lunii în curs, se admit modificări în tabelele nominale în ceea ce priveşte acordarea
dreptului la masă gratuită sau masă cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, în următoarele
situaţii:
a) în cazuri de forţă majoră, situaţii de urgenţă şi pentru cazuri deosebite (incendii, accidente rutiere,
feroviare, aviatice, calamităţi naturale, în urma cărora persoane singure sau familii rămân fără adăpost şi
mijloace de subzistenţă), în baza anchetei sociale, prin dispoziţia primarului;
b) în cazuri sociale deosebite, pentru persoane singure sau familii aflate în situaţii de risc, în baza anchetei
sociale, prin dispoziţia primarului.
Art. 6. După data de 01 a lunii în curs, se admit modificări în tabelele nominale în ceea ce priveşte încetarea
dreptului la masă gratuită sau diminuarea numărului de porţii gratuite, în următoarele situaţii:
a) în cazul decesului persoanei singure;
b) în cazul decesului unui membru al familiei beneficiare;
c) când se constată, prin ancheta socială sau alte mijloace, că persoana singură sau familia beneficiară nu
se mai încadrează în condiţiile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social;
d) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri apţi de muncă din familia beneficiară de serviciile Cantinei
de ajutor social absentează nejustificat în perioada programată, de la munca în folosul comunităţii;
e) pentru cazurile în care se constată că beneficiarii vând produsele primite;
Art. 7. Solicitarea de acordare a mesei la Cantina de ajutor social, se respinge în următoarele situaţii:
a) pentru copiii sub un an şi cei de vârstă şcolară care nu frecventează cursurile învăţământului obligatoriu;
b) când prin ancheta socială se constată că persoana singură sau familia solicitantă nu se află într-o situaţie
de risc social.
Art. 8. Pentru persoanele aflate în situaţii deosebite se pot acorda anumite facilităţi, după cum urmează:
a) posibilitatea transportării hranei la domiciliu, pentru beneficiarii dependenţi de domiciliu;
b) posibilitatea acordării săptămânal a hranei (hrană rece), pentru beneficiarii care locuiesc în zone izolate
sau sunt infestaţi cu virusul HIV(SIDA).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Anexa nr. 2 la HCL nr. ________________
NORME
privind efectuarea muncii în folosul comunităţii pentru beneficiarii
de masă gratuită la Cantina de ajutor social
Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social,
Consiliului local al municipiului Fălticeni stabileşte participarea persoanelor care beneficiază de
serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti,
Art. 2. Obligaţia de a efectua muncă în folosul comunităţii, o au toate persoanele apte de muncă din familiile
beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social;
Art. 3. Numărul de ore de muncă în folosul comunităţii pentru fiecare dintre persoanele apte de muncă din
familiile beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social, este de cel mult 69 de ore, fără a se
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igiena muncii şi se stabileşte
prin anchetă socială, în funcţie de numărul de porţii de mâncare de care beneficiază familia. În situaţia
în care familia este beneficiară şi de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, iar persoanele apte de muncă din cadrul acesteia au fost programate să presteze un anumit
număr de ore de muncă în folosul comunităţii în baza art.6, alin (2) şi (3), pentru a beneficia şi de masă
gratuită la Cantina de ajutor social, numărul porţiilor de mâncare stabilindu-se prin ancheta socială,
membri acesteia apţi de muncă, au obligaţia de a efectua un număr de ore de muncă în folosul
comunităţii egal cu cel stabilit pentru statutul lor de beneficiari de ajutor social.
Art. 4. Listele cu programarea la munca în folosul comunităţii se afişează la casierie la data plăţii ajutorului
social, la Afişierul sediului Primăriei municipiului Fălticeni şi la sediul Cantinei de ajutor social.
Art. 5. Persoanele beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social au obligaţia de a efectua muncă în
folosul comunităţii conform programării făcute de către inspectorii din cadrul SPAAS Fălticeni.
Art. 6. Motivarea absenţelor de la munca în folosul comunităţii în perioada programată, se poate face:
• numai în cazuri excepţionale, pentru situaţii deosebite ivite în familia beneficiarului serviciilor
Cantinei de ajutor social, cu condiţia recuperării acestora; (Pentru situaţiile de acest gen, învoirea se
solicită în dimineaţa zilei de lucru de la reprezentantul Primăriei însărcinat cu efectuarea prezenţei,
care va înregistra atât învoirea cât şi ziua în care se programează recuperarea. Nu se admit învoiri
după deplasarea la punctul de lucru).
• pentru cazuri de boală, cu o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să justifice
tratamentul prescris şi perioada recomandată pentru refacerea sănătăţii. (Pentru situaţiile de acest gen
persoana în cauză are obligaţia de a anunţa personal sau prin intermediul altei persoane situaţia
survenită, numărul de zile care va lipsi şi când va recupera zilele de muncă în folosul comunităţii
neefectuate.)
Art. 7. Persoana aptă de muncă care nu şi-a efectuat în luna anterioară toate orele programate la munca în
folosul comunităţii, pentru a putea beneficia în continuare de masă gratuită la Cantina de ajutor social,
are obligaţia de a recupera în luna curentă, pe lângă orele programate pentru această lună, toate orele
restante neefectuate în luna anterioară, inclusiv cele motivate pentru caz de boală.
Art. 8. În cazuri deosebite, când persoana aptă de muncă se află în convalescenţă în urma unor intervenţii
chirurgicale, fracturi sau afecţiuni cronice diverse pentru care recomandarea medicală de scutire de la
munca în folosul comunităţii depăşeşte trei luni consecutive, persoana în cauză, pentru a beneficia în
continuare de serviciile Cantinei de ajutor social fără a avea obligaţia de a efectua munca în folosul
comunităţii, are obligaţia de a prezenta un certificat medical eliberat de Comisia de expertiză a
capacităţii de muncă care să îi dovedească incapacitatea de muncă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului Comunitar Consultativ
organizat la nivelul municipiului Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 4582/24.02.2009;
- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr.
4583/24.02.2009;
În baza prevederilor art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.2, art. 45, al. 1 şi ale
art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se desemnează în Consiliul Comunitar Consultativ – structură comunitară în
sprijinul activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului, următorii reprezentanţi ai Consiliului
Local:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
Art.2. Activitatea Consiliului Comunitar Consultativ se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin dispoziţia primarului
municipiului Fălticeni;
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor
desemnate la art. 1.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 4582/24.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului
Comunitar Consultativ organizat la nivelul municipiului Fălticeni

Potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice
locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor
comunităţii şi de soluţionare la nivelul local a problemelor sociale care privesc copiii.
Consiliul Comunitar Consultativ va sprijini activitatea serviciului public de asistenţă socială
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. Din acest consiliu pot face parte, conform prevederilor
legale, reprezentanţi ai şcolilor din municipiu, poliţiei, sistemului sanitar, oameni de afaceri şi
consilieri locali. Activitatea consiliului are caracter de voluntariat şi nu se substituie sau
subordonează autorităţilor locale. Acesta se întruneşte lunar sau de cîte ori este sesizat ori
convocat de unul dintre membri sau de orice persoană din comunitatea locală care se află în
dificultate din punct de vedere social sau are cunoştinţă despre un astfel de caz.
Consiliul Comunitar Consultativ intenţionează să sprijine populaţia în nevoie, în special
copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora, militând pe lângă factorii de decizie de la nivel local
pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale a populaţiei aflate în stare de risc, precum şi implicarea
efectivă în rezolvarea problemelor sociale existente la nivel local.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. 4583/24.02.2009
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului
Comunitar Consultativ organizat la nivelul municipiului Fălticeni
Consiliul Comunitar Consultativ este un model de organizare a comunităţii locale pentru o
implicare permanentă şi sistematică a acesteia în soluţionarea problemelor sociale, este o
structură comunitară independentă care sprijină serviciul social pentru copil şi familie pentru
realizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Consiliile comunitare consultative sunt compuse din minim cinci membri din cadrul
comunităţii. Ei vor fi selectaţi nu pe criterii profesionale, ci în funcţie de prestigiul social, influenţa
în comunitate, starea materială. Acestea au relaţii de colaborare cu autorităţile locale precum şi
cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială.
Consiliul comunitar consultativ recomandă consiliului local / primarului / comisiei pentru
protecţia copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri fie acordarea unor servicii
fie luarea unor măsuri speciale de protecţie.
Consiliul comunitar îşi asumă responsabilitatea de a contribui la ameliorarea stării sociale
a întregii comunităţi.
În aceste situaţii are în vedere:
-promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi;
-prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma
responsabilităţile;
- colaborarea cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul Primăriei municipiului
Fălticeni sau alte structuri comunitare dacă acestea există (grupuri de sprijin, familii de suport
etc.).
Activităţile consiliului comunitar consultativ sunt următoarele:
- informarea şi consilierea cetăţenilor comunităţii;
- identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin;
- analizarea cazurilor identificate de membrii consiliului sau supuse analizei acestuia de
către primar sau referentul social;
- recomandări de soluţionare a cazurilor; acestea pot fi adresate persoanelor fizice
(părinţi, copii, funcţionari publici), societăţi comerciale de pe raza comunei, comisiei
pentru protecţia copilului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului);
- medierea conflictelor intrafamiliale, având în vedere respectarea vieţii private şi
familiale;
- activităţi de strângere de fonduri în folosul copiilor şi familiilor aflate în dificultate;
- activităţi sistematice de binefacere;
- mediatizarea activităţii bordului comunitar şi a proiectului;
- analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea în ansamblu;
- recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea unor situaţii
sociale caracteristice comunităţii.
Membrii consiliului comunitar sunt obligaţi să respecte toate drepturile cetăţenilor (adulţi şi
copii) cu care vin în contact în această calitate, fără nici o discriminare.
Şef serviciu Elena Rotaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008 pentru aprobarea
participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea
“Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
4588/24.02.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4589/ 24.02.2009;
În baza prevederilor art.8, alin. 2, lit. C şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 din
OG. Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 49 din
Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008 pentru
aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea “
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, care va
avea următorul cuprins:
“ Se aprobă predarea în folosinţă gratuită, pe timpul existenţei Serviciului public de
salubritate, Asociaţiei prevăzute la art. 1, a suprafeţei de 5000 mp teren – proprietatea
publică a municipiului Fălticeni, situată pe str. Şomuzului, f.n. şi prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre”
Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizelor prealabile de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic
Zonal
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
4586/24.02.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţieitehnice, înregistrat la nr. 4587/ 24.02.2009;
În baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. a, art.45, alin.1 si art.47 din Legea nr.215/ 2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. în
vederea parcelării terenului în suprafaţă de 2800 mp şi construirea unui ansamblu de cinci
case P+M, situat pe str. Ion Creangă nr. 19 A , prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. în
vederea construirii unui cartier de locuinţe, prin introducerea terenului în suprafaţă de
33800 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă, f.n. ( Horbaza) în intravilanul
municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

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

