ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a acesteia
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
26090/31.12.2010
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare înregistrat la nr.
26091/31.12.2010;
În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 45, alin. 1 şi art. 49
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului
Fălticeni, în următoarea componenţă:
1. ing. Vasile Tofan – primarul municipiului Fălticeni
2. comisar şef Constantin Gagiu – şeful Poliţiei municipiului Fălticeni
3. şeful Poliţiei locale Fălticeni
4. Mihaela Busuioc – secretarul municipiului Fălticeni
5. _________________ - consilier local
6. _________________ - consilier local
7. _________________ - consilier local
Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de
ordine publică a Municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3: Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.4: Primarul Municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

Anexa la HCL nr. ___/________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI
TEMEI JURIDIC
Art. 1. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni este un organism cu rol
consultativ, înfiinţată în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale.
COMPONENŢĂ
Art. 2. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni este constituită, conform
legii, din:
- Primarul municipiului;
- Şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române/ sau reprezentatul aceteia;
- Şeful Poliţiei locale;
- Secretarul municipiului;
- 3 consilieri locali.
MOD DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI LOCALE
Art. 3. Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea primarului municipiului Fălticeni sau a unei treimi din numărul consilierilor
locali.
Art. 4. Convocarea comisiei se va transmite prin grija persoanei cu atribuţii în acest sens,
cu 3 zile înainte de şedinţă, iar în caz de urgenţă, telefonic/fax, în maximum 2 ore de la
producerea evenimentului.
Art. 5. Şedinţele comisiei sunt conduse de primar.
Art. 6. Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoana cu atribuţii în acest sens
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnată prin dispoziţie.
ATRIBUŢIILE COMISIEI LOCALE
Art. 7. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul
ordinii şi al siguranţei publice la nivelul Municipiului Fălticeni;
b) avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului
Fălticeni, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
municipiului şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru
prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al
poliţiei locale;
f) prezintă Consiliului local rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Fălticeni, iar în baza
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune iniţierea unor proiecte de hotărâri
prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.
g) alte atribuţii prevăzute în legi speciale.
ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMISIEI LOCALE
Art. 8. Atribuţiile secretarului comisiei locale de ordine publică sunt următoarele:
a) convoacă comisia locală, la solicitarea primarului sau a unei treimi din numărul
consilierilor locali;
b) la fiecare şedinţă va întocmi un proces – verbal al şedinţei, care va fi semnat de
către membrii prezenţi ai comisiei;
c) transmite instituţiilor şi serviciilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al
siguranţei publice recomandările comisiei locale;
d) redactează rapoartele anuale privind modul de îndeplinirea prevederilor planului de
oedine şi siguranţăpublică, în vederea prezentării acestora consiliului local;
e) alte atribuţii stabilite de comisia locală.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 9. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniul ordinii şi
siguranţei publice.
Art. 10. Orice modificare legislativă în domeniul ordinii şi siguranţei publice va atrage de
drept modificarea prezentului regulament.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 26090/31.12.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

Ţinând seama de necesitatea asigurării unui cadru corespunzător organizării şi
funcţionării poliţiei locale, conform noilor prevederi legale, trebuie înfiinţată prin hotărâre a
autorităţii deliberative, Comisia locală de ordine publică.
Comisia este un organism cu rol consultativ, fiind constituită din primar, şeful
unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei
locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali,

desemnaţi de

autoritatea deliberativă.
Modul de funcţionare al comisiei este prevăzut în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al acesteia, care constituie anexă la proiectul de hotărâre, iar atribuţiile
comisiei sunt prevăzute de art. 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale.
Propun Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind
constituirea Comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a acesteia

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 26091/31.12.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, la nivelul
fiecărui municipiu se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică,
aceasta fiind constituită din primar, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau
reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3
consilieri locali.
Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul
ordinii şi al siguranţei publice la nivelul Municipiului Fălticeni;
b) avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului
Fălticeni, pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
municipiului şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru
prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al
poliţiei locale;
f) prezintă Consiliului local rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Fălticeni, iar în baza
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune iniţierea unor proiecte de hotărâri
prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.
Comisia locală de ordine publică se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este
necesar, la convocarea primarului municipiului Fălticeni sau a unei treimi din numărul
consilierilor locali, secretariatul acestei comisii fiind asigurat de către o persoană
desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Serviciu resurse umane, salarizare
Şef serviciu, insp. Nicu Răileanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea desfăşurării
activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
26092/31.12.2010
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat la nr.
26093/31.12.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă de 1 an,
respectiv 01.01.2011 – 31.12.2011, a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai
Eminescu, bl. 1(parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei
municipiului Fălticeni.
Art.2: Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună(fără TVA).
Art.3: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 26092/31.12.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului
situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea
desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni cu nr. 59/25.06.2008 s-a
aprobat închirierea, până la sfârşitul anului 2008, a spaţiului situat în municipiul Fălticeni,
str. Mihai Eminescu, bl. 1 ( parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a
Primăriei municipiului Fălticeni.
Ulterior, termenul de închiriere a fost prelungit anual, inclusiv în anul 2010, în
speranţa că se va găsi o soluţie ca arhiva instituţiei să poată fi depozitată într-un imobil
aflat în proprietatea municipiului şi care să nu necesite costuri suplimentare privind chiria.
Întrucât Municipiul Fălticeni nu dispune încă de un spaţiu adecvat desfăşurării
activităţii arhivistice, consider necesară prelungirea termenului de închiriere a imobilului
situat pe str. Mihai Eminescu, bl. 1, proprietatea d-lui Păiuş Ioan, pe o perioadă de 1 an
de zile, respectiv 01.01.2011 – 31.12.2011.
Preţul chiriei rămâne la acelaşi cuantum stabilit conform Hotărârii Consiliului Local
cu nr. 17/25.02.2010, respectiv 380 lei/lună(fără TVA).
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Fălticeni,
str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea desfăşurării activităţii
arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 26093/31.12.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului
situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea
desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni

Închirierea spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1
(parter/demisol) – proprietatea d-lui Păiuş Ioan, în vederea desfăşurării activităţii
arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni, face obiectul contractului nr. 9559/2008,
încheiat în conformitate cu prevederile HCL nr. 59/25.06.2008, contract care ulterior a fost
prelungit.
Potrivit Legii arhivelor nr. 16/1996, documentele de arhivă se păstrează în depozite
construite special sau în încăperi amenajate în acest scop, cu asigurarea condiţiilor
necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor şi pentru protecţia lor faţă de
acţiunea agenţilor de deteriorare.
Dată fiind imposibilitatea asigurării, şi în acest an, a unui spaţiu adecvat funcţionării
activităţii arhivistice, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind
prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str.
Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a
Primăriei municipiului Fălticeni.

Compartiment Spaţiu locativ
Insp. Marius Cireş

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
26094/31.12.2010
- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr.
26095/31.12.2010;
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 26094/31.12.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local,
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.
În luna decembrie 2010 a fost aprobată Legea nr. 276/2010, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care prevede, în principal,
preluarea plăţii ajutorului social de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin
agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, începând cu luna decembrie 2010. Acest lucru
va garanta plata acestui drept , asigurarea accesului la serviciile de sănătate prin
preluarea implicită a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
din familiile beneficiare ale legii, precum şi suspendarea ajutorului social în situaţia în
care persoanele apte de muncă nu realizează orele de muncă constând în lucrări sau
acţiuni de interes local.
Potrivit noilor reglementări în vigoare, primarul are obligaţia să întocmească un
plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, plan ce
se aprobă anual prin hotărâre a autorităţii deliberative şi care poate fi reactualizat pe
parcursul anului.
În considerarea celor expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea prevederilor HCL nr.106/ 25.11.2010
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
în Municipiul Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
26096/31.01.2010;
-raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr.
26097/31.01.2010;
În temeiul prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind
impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1), prevederilor Hotărârii Guvernului nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 224 si
pct.290^1 alin(2), prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1347/2010 privind nivelurile
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si alin (5) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în
anul fiscal 2011;
În temeiul prevederilor art. 23 din Metodologia nr. 2112516/2010 pentru aplicarea
unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul soţilor, aprobată de către
directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
În conformitate cu prevederile art. 27, art. 36, alin.2, lit.b , alin. 4, lit.c şi art. 45,
alin. 2, lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu
masa totală autorizată egală sau mai mare de peste 12 tone şi a combinaţiilor de
autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, după cum urmează:
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aplicabile în anul fiscal 2011:
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa
totală maximă autorizată

I

II

Vehicule cu două axe
1
Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mică de
13 tone
2
Masa de cel puţin 13
tone, dar mai mică de
14 tone
3
Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de
15 tone
4
Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de
18 tone
5
Masa de cel puţin 18
tone
Vehicule cu 3 axe
1
Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de
17 tone
2
Masa de cel puţin 17
tone, dar mai mică de
19 tone
3
Masa de cel puţin 19
tone, dar mai mică de
21 tone
4
Masa de cel puţin 21
tone, dar mai mică de
23 tone
5
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de
25 tone
6
Masa de cel puţin 25

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
în operaţiunile de transport
intern
Vehicule cu Vehicule cu
sistem de
alt sistem de
suspensie
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate în
operaţiunile de transport
intern şi internaţional
Vehicule cu Vehicule cu
sistem de
alt sistem de
suspensie
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

III

tone, dar mai mică de
26 tone
7
Masa de cel puţin 26
tone
Vehicule cu 4 axe
1
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de
25 tone
2
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de
27 tone
3
Masa de cel puţin 27
tone, dar mai mică de
29 tone
4
Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de
31 tone
5
Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de
32 tone
6
Masa de cel puţin 32
tone

947

1.472

947

1.472

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aplicabile în anul fiscal 2011:
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru
Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv vehiculele angajate în
în operaţiunile de transport operaţiunile de transport
intern
intern şi internaţional
Vehicule cu
Vehicule cu
Numărul axelor şi masa
sistem de
sistem de
totală maximă autorizată
suspensie
Vehicule cu suspensie
Vehicule cu
pneumatică alt sistem de pneumatică alt sistem de
sau un
suspensie
sau un
suspensie
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
I
Vehicule cu 2+1 axe
1
Masa de cel puţin 12 0
0
0
0
tone, dar mai mică de
14 tone

2

II

Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de
16 tone
3
Masa de cel puţin 16
tone, dar mai mică de
18 tone
4
Masa de cel puţin 18
tone, dar mai mică de
20 tone
5
Masa de cel puţin 20
tone, dar mai mică de
22 tone
6
Masa de cel puţin 22
tone, dar mai mică de
23 tone
7
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de
25 tone
8
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de
28 tone
9
Masa de cel puţin 28
tone
Vehicule cu 2+2 axe
1
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de
25 tone
2
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de
26 tone
3
Masa de cel puţin 26
tone, dar mai mică de
28 tone
4
Masa de cel puţin 28
tone, dar mai mică de
29 tone
5
Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de
31 tone
6
Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de
33 tone
7
Masa de cel puţin 33

0

0

0

0

0

60

0

60

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

414

747

414

747

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1.429

871

1.429

1.429

1.984

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

III

IV

V

tone, dar mai mică de
36 tone
8
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
9
Masa de cel puţin 38
tone
Vehicule cu 2+3 axe
1
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
2
Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de
40 tone
3
Masa de cel puţin 40
tone
Vehicule cu 3+2 axe
1
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
2
Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de
40 tone
3
Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mică de
44 tone
4
Masa de cel puţin 44
tone
Vehicule cu 3+3 axe
1
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
2
Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de
40 tone
3
Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mică de
44 tone
4
Masa de cel puţin 44
tone

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.395

1.937

1.937

2.679

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

794

960

960

1.434

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

1.434

2.283

1.434

2.283

Art. 2. Se aprobă completarea Anexei la HCL nr. 106/25.11.2011 privind Taxele
speciale în domeniul stării civile, prin introducerea taxei pentru eliberarea certificatului
de divort în cuantum de 300 lei.
Art. 3. Serviciul Impozite şi Taxe şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 26096/31.12.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor HCL nr.106/
25.11.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
în Municipiul Fălticeni

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1347 din 23.12.2010 s-au modificat impozitele
asupra mijloacelor de transport cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone şi a combinaţiilor de autovehicule cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, ceea ce impune modificarea în mod corespunzător a Hotărârii de
consiliu cu nr. 106/25.11.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2011.
Prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor s-au adus modificări Codul familiei în ceea ce priveşte procedura divorţului,
acesta putântdu-se realiza şi pe cale administrativă, în faţa ofiţerilor de stare civilă.
Condiţiile desfacerii căsătoriei pe cale administrativă sunt ca ambii soţi să
dorească o despărţire pe cale amiabilă şi să nu aibă copii minori în întreţinere. În baza
unei declaraţii, după 30 de zile de la data depunerii cererii, soţii primesc un certificat de
divorţ, fără precizarea vreunei culpe sau motiv.
Această modificare legislativă privind divorţul impune instituirea unei taxe speciale
pentru desfacerea căsătoriei, aceasta fiind stabilită la un cuantum de 300 lei, prevederile
Hotărârii de consiliu privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
urmânda fi completate în mod corespunzător.
Având în vedere cele expuse, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local
al municipiului Fălticeni proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
prevederilor HCL nr.106/ 25.11.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2011 în Municipiul Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 26097/31.12.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor HCL nr.106/
25.11.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
în Municipiul Fălticeni

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1347 din 23.12.2010 privind
nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aplicabile din anul fiscal 2011, este necesara adoptarea unei hotărâri de către consiliu în
vederea modificării HCL nr. 106/25.11.2010 privind stabilirea impozitelor asupra
miloacelor de transport cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone şi a
combinaţiilor de autovehicule cu masa totala maxima autorizată egală sau mai mare de
12 tone.
Privitor la instituirea taxei speciale pentru eliberarea certificatului de divorţ,
aceasta se impune ca urmare a modificărilor legislative aduse procedurii divorţului prin
Legea nr. 202/2010. Potrivit acestora, divorţul se poate realiza şi pe cale administrativă,
constatarea desfacerii căsătoriei fiind realizată de către ofiţerul de stare civilă.

Şef Serviciu Impozite si Taxe
Ec. Sorin Cristina

