ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în municipiul Fălticeni,
str. Topitoriei, bl. 2, ap. 20, d-nei Rădeanu Lidia Odeta
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată
la nr.
14047/22.07.2011;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 14047/22.07.2011;
- procesul – verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative,
înregistrat la nr.
14013/22.07.2011
În baza prevederilor art. 15, alin. 5 - 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 3 şi art. 49,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în municipiul
Fălticeni, str. Topitoriei, bl. 2, ap. 20, d-nei Rădeanu Lidia Odeta.
Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile
legii.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului
Fălticeni, prin compartimentele specializate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 /
30.06.2005
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12556/07.07.2011;
- raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr.
12557/07.07.2011;
În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 /
2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:
Municipiul
Fălticeni

Suprafaţa
totală
- m.p. -

Din care:
Curţi /
construcţii
x

Arabil

Vii

Livezi

Păduri

Str. Magazia Gării,
450
f.n.
Art.2: Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 12556/07.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005
Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003, atribuirea terenurilor aflate în proprietatea
privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă gratuită pe durata
existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de
sarcini.
Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare
şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 se analizează şi se
validează prin hotărâre a Consiliului Local.
Comisia a procedat la identificarea a trei suprafeţe de teren, având fiecare câte
150 mp, situate pe str. Magazia Gării f.n., iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită este
necesară includerea acestora în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al
Municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL
nr. 65/30.06.2005.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului
privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/ 2003, aprobat
prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 12557/07.07.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005

Urmare a cererilor numiţilor Bălteanu Steluţa Narcisa, Pădurean Ana
Lăcrămioara şi Biriş Marius, având domiciliul în municipiul Fălticeni, prin care solicită
atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprefeţe de teren în vederea construirii de
locuinţe proprietate personală, Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită
prin dispoziţia primarului municipiului, a identificat terenurile din domeniul privat al
municipiului Fălticeni care sunt disponibile şi libere de sarcini, procedând la delimitarea
a trei parcele de teren, fiecare în suprafaţă de 150 mp, situate în municipiul Fălticeni, pe
str. Magazia Gării f.n.
În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei totale de 450 mp,
situată pe str. Magazia Gării f.n., în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni.

Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003
Ing. Octavian Perju
Ing. Cătălin Fodor
Ing. Ancuţa Alexiu
Ing. Ioan Gheorghiu
Ref. superior Constantin Cîrjă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
14072/22.07.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 14073/07.07.2011;
- cererile numiţilor Bălteanu Steluţa Narcisa, Pădurean Ana Lăcrămioara şi Biriş Marius;
În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 din Normele
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Bălteanu Steluţa Narcisa, a suprafeţei
de 150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării f.n., în
vederea construirii unei locuinţe;
Art.2: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Pădurean Ana Lăcrămioara, a
suprafeţei de 150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării
f.n., în vederea construirii unei locuinţe;
Art.3: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Biriş Marius, a suprafeţei de 150 m.p.
teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării f.n., în vederea
construirii unei locuinţe;
Art.4: Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.5: Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 1 an
de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.6: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei locuinţelor
proprietate personală.
Art.7: După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă gratuită al terenurilor
pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.
Art.8: 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 14072/07.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de
teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor
locuinţe
Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren aflat în domeniul privat al unităţilor
administrativ – teritoriale, pentru construirea unei locuinţe.
Solicitanţii, d-na Bălteanu Steluţa Narcisa, domiciliată în municipiul Fălticeni,
str. Magazia Gării, nr. 3C, ap. 1, d-na Pădurean Ana Lăcrămioara, domiciliată în
municipiul Fălticeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 6 şi d-l Biriş Marius, domiciliat în
municipiul Fălticeni, str. Victoriei, nr. 50, îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, nedeţinând în proprietate o
locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală.
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificat trei suprafaţe de teren, având o suprafaţă totală de 450 m.p.,
situate pe str. Magazia Gării f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibile
atribuirii în folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren, proprietatea privată a
Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 14073/07.07.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de
teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor
locuinţe

Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificat trei suprafaţe de teren a câte 150 mp fiecare, situate pe str.
Magazia Gării f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în
folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Numiţii Bălteanu Steluţa Narcisa, Pădurean Ana Lăcrămioara şi Biriş Marius au
solicitat, fiecare dintre ei, atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, în vederea
construirii unei locuinţe.
Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia
locuinţelor în termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la
solicitarea beneficiarilor, vânzarea directă către aceştia a terenurilor respective, în
condiţiile legii.
Direcţia tehnică,
Dir. ex. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni
la data de 30.06.2011
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 13235 /
11.07.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni, înregistrat la nr. 13236 / 11.07.2011;
În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2011, conform
Anexei nr.1.
Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii
şi subvenţii la data de 30.06.2011, conform Anexei nr.2.
Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii
la data de 30.06.2011, conform Anexei nr.3.
Art. 4 – Anexele nr. 1 –3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 13235 / 11.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2011
Conform modificărilor aduse la Legea finanţelor publice locale, din acest an,
execuţia bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităţilor deliberative, cu
scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor,
astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.
Din analiza conturilor de execuţie prezentate în anexele la Proiectul de
hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum
urmează:
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului local: 2.416.989 lei;
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii: 12.340 lei;
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate
integral din venituri proprii: 215.079 lei.
În cadrul bugetului local, deşi totalul încasărilor este mai mic decât prevederile
bugetare, veniturile proprii s-au încasat într-un procent destul de mare. De exemplu
impozite şi taxe pe proprietate : 87,6 %, cote şi sume defalcate din impozitul pe
venit: 94,8 % etc. Nu au fost încasate subvenţiile pentru Spitalul Municipal
deoarece, din cauza contestaţiilor, nu s-a semnat contractul pentru execuţia
lucrărilor.
La partea de cheltuieli, gradul de realizare pentru cheltuielile Secţiunii de
funcţionare este de 92,3 % iar pentru cheltuielile Secţiunii de dezvoltare este de
12,6%, procentul fiind influenţat în special de nerealizarea investiţiei la Spitalul
Municipal.
Având în vedere că sunt asigurate veniturile necesare acoperirii cheltuielilor
secţiunii de funcţionare iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt susţinute de
excedentul la 31.12.2010, nu este necesară o redimensionare a cheltuielilor şi
propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la sfârşitul trimestrului II.
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 13236 / 11.07.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2011
În scopul asigurării obligaţiilor asumate de unităţile administrativ-teritoriale şi
pentru a evita situaţiile de criză financiară şi insolvenţă, trimestrial se analizează
conturile de execuţie bugetară pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de
dezvoltare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, „pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate
cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective”.
Pentru primele două trimestre ale anului 2011, veniturile încasate au asigurat
în totalitate cheltuielile secţiunii de funcţionare. Gradul de încasare a veniturilor
secţiunii de funcţionare este de 97,99% iar gradul de realizare a cheltuielilor
programate pentru funcţionare este de 92,32%, în cadrul bugetului local. De
asemenea, şi execuţia bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii s-a încheiat cu excedent pentru
secţiunea de funcţionare.
În privinţa secţiunii de dezvoltare, cheltuielile au ca sursă de finanţare în
principal excedentul anului 2010 şi execuţia bugetară se încheie cu excedent, aşa
cum este prezentat în anexele 1 - 3.
Situaţia comparativă cu semestrul I – 2010 a execuţiei bugetului local se
prezintă sintetic după cum urmează:
I. VENITURI
Denumire indicator
Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite şi taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi
Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative

Cod
indicator

Incasări
realizate
30.06.2010

03.02
04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

3308141
1848549
11878576
57
648866

Incasări
realizate
30.06.2011
52232
2953250
1929308
10972164
50
696206

30.02
33.02
34.02

259990
37286
73737

292612
114280
79074

Amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri (includ în 2010 suma de 500.000 lei de la
Piaţa Agroalimentară)
Donaţii şi sponsorizări
Venituri din valorificarea unor bunuri
Sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare
Subvenţii de la bugetul de stat, din care:
- pentru proiecte cu finanţare nerambursabila
- pentru Spitalul Municipal
- pentru sprijinirea familiei
- pentru încălzirea cu lemne
- pentru mediatorul sanitar
- pentru cadastru imobiliar
Subvenţii de bugetul asigurărilor pentru şomaj
Sume primite de la UE
Total venituri, din care:
- Venituri proprii

35.02
36.02

195852
572491

197897
45504

37.02.01
39.02
40.02

1300
6501
1007101

390
11978
1656157

42.02

1465348
1052533
58348
255317
99150
17668
2652107
23973570
6951470

1024436
826782
123134
5670
68850
1274440
21299978
8028548

Plăţi efectuate
30.06.2010
1526287

Plăţi efectuate
30.06.2011
1325530

43.02
45.02

II. CHELTUIELI
Denumire indicator

Cod
indicator
51.02

Alte servicii publice generale
Transferuri din bugetul local catre bugetul asigurarilor de
sanatate
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere, religie
Asigurări şi asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului
Transporturi
Total cheltuieli

54.02
56.02

103350
6904

66646
-

61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

224050
11891243
149968
464747
1187422
1513789
136013
4757977
21961750

214726
11109805
152227
1826361
781467
1103746
422864
1879617
18882989

Autorităţi publice

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

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

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
la data de 30.06.2011
I. VENITURI
Denumire indicator

Cod indicator

Total venituri, din care:
Venituri proprii
I. Veniturile secţiunii de funcţionare, din care:
Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite şi taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi
Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile -Donaţii
şi sponsorizări
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus)
Subvenţii de la bugetul de stat, din care:

03.02
04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

- pentru proiecte cu finanţare nerambursabila
- pentru Spitalul Municipal
- pentru lucrări de cadastru imobiliar
Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate

Incasări
realizate
21299978
8028548
17461771

10000
3114118
2202108
11029400
300
841725

52232
2953250
1929308
10972164
50
696206

30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02.01

352400
65800
73500
256467
62900
-

292612
114280
79074
197897
45504
390

37.02.03

- 395728

-

42.02

206000

128804

200000
6000
15301065

123134
5670
3838207

395728
-

11978
1656157

42.02

13785713

895632

45.02

716863
13000000
68850
1119624

826782
68850
1274440

- pentru încălzirea cu lemne
- pentru mediatorul sanitar
II. Veniturile secţiunii de dezvoltare, din care:
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
Venituri din valorificarea unor bunuri
Sume din excedentul bugetului local (din anul 2010)
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
Subvenţii de la bugetul de stat, din care:

-leiPrevederi
bugetare
33120055
6979318
17818990

37.02.04
39.02
40.02

II. CHELTUIELI
Denumire indicator
Total cheltuieli
Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii
- Fonduri de rezervă
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
- Asistenţă socială
- Alte cheltuieli
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
- Alte transferuri
- Proiecte cu finanţare FEN
- Cheltuieli de capital
Autorităţi publice:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Alte servicii publice generale:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Ordine publică şi siguranţă naţională:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Învăţământ:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Sănătate:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Cultură, recreere, religie:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Asigurări şi asistenţă socială:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Protecţia mediului:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Transporturi:
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare

Cod indicator

10
20
50
51
57
59
51
55
56
70
51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

Excedent secţiunea de funcţionare la 30.06.2011: 1.011.708 lei
Excedent secţiunea de dezvoltare la 30.06.2011: 1.405.281 lei
Ordonator principal de credite

Credite
bugetare
37089827
17818990
12021710
4935210
50000
263740
425000
123330
19270837
13200000
500000
3094987
2475850
1713630
1243630
470000
140760
132760
8000
291930
291930
11681740
11371740
300000
13288780
88780
13200000
2993170
518170
2475000
905190
905190
1884140
1186290
697850
795500
520500
275000
3394987
1550000
1844987

Plăţi efectuate
18882989
16450063
11845339
3939083
216350
328561
120730
2432926
74184
13382
1576136
769224
1325530
1097432
228098
66646
63091
3555
214726
214726
11109805
11059812
49993
152227
78043
74184
1826361
333580
1492781
781467
781467
1103746
900031
203715
422864
409482
13382
1879617
1512399
367218

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 2
la H.C.L. nr......./.............
CONTUL DE EXECUŢIE
AL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII
la data de 30.06.2011

I. VENITURI
Denumire indicator

Cod indicator

Total venituri, din care:
Secţiunea de funcţionare
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Subvenţii de la alte administraţii-bugetul local, din
care:
- Subvenţii din bugetul local pentru muzee şi Casa
de cultură;
Secţiunea de dezvoltare
Subvenţii de la alte administraţii, din care:
- Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor din domeniul sănătăţii ;
- Sume din veniturile Ministerului Sănătăţii
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
II. CHELTUIELI
Denumire indicator

33.10
43.10

43.10

Cod indicator

Total cheltuieli
Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- Cheltuieli de capital
Sănătate – Spitalul Municipal
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Cultură, recreere, religie, din care:
- Muzee
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
- Casa de cultură
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare

66.10
67.10
67.10.03.03
67.10.03.06

Excedent secţiunea de funcţionare la 30.06.2011:
Excedent secţiunea de dezvoltare la 30.06.2011:

12190 lei
150 lei

Ordonator principal de credite

- lei Prevederi
bugetare
13470340

Încasări
realizate
306139

270340
6600
263740

231955
15605
216350

263740

216350

13200000

74184

13200000

74184

200000

74184

13000000

-

- lei Credite
bugetare
13470340

Plăţi efectuate
293799

270340
184940
85400
13200000
13200000
13200000
13200000
270340

219765
167352
74034
74034
74034
74034
74034
219765

246950
246950
23390
23390
-

205899
205899
13876
13876
-

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 3
la H.C.L. nr....../.....................
CONTUL DE EXECUŢIE
AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII
la data de 30.06.2011

I. VENITURI
Denumire indicator

Cod indicator

Total venituri, din care:
- Spitalul Municipal
- Piaţa Agroalimentară
- Unităţi de învăţământ
Secţiunea de funcţionare:
Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
Diverse venituri
Donaţii şi sponsorizări – pentru Spitalul Municipal
Secţiunea de dezvoltare:
Venituri din valorificarea unor bunuri
Sume din excedentul anului 2010 pentru finanţarea
secţiunii de funcţionare
II. CHELTUIELI
Denumire indicator
Total cheltuieli, din care:
Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent (Pt. spital)
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- Cheltuieli de capital
Învăţământ
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Sănătate – Spitalul Municipal
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicăPiaţă-Bazar
- Secţiunea de funcţionare
- Secţiunea de dezvoltare

30.15
33.15
36.15
37.15
39.15

Cod indicator

Excedentul secţiunii de funcţionare la 30.06.2011:
Excedentul secţiunii de dezvoltare la 30.06.2011:

65.15
66.15
70.15

213.455 lei
1.624 lei

Ordonator principal de credite

-leiPrevederi
bugetare
8693994
7485336
414840
793818
8693994
363280
8241492
88222
1000
- leiCredite bugetare
9170530
8784934
4679640
4164590

Încasări
realizate
6731666
5677707
441265
612694
6719202
389426
6261763
67013
1000
12464
1624
10840

Plăţi efectuate
6516587
6505747
4269575
2320515
-84343

385596
385596
905890
885890
20000
7668800
7547204
121596
595840

10840
10840
579086
579086
5674448
5666088
8360
263053

351840
244000

260573
2480

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 14053 din
22.07.2011;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 14054 din 22.07.2011;
- adresa nr. 5243 din 20.07.2011 de la Spitalul Municipal Fălticeni;
- adresa nr. 5866 din 14.07.2011 de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava;
- adresa nr. 4481 din 22.07.2011 de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”;
În baza prevederilor art.19 alin. (2) şi ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.6 din Normele Metodologice privind modul de încasare şi
utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile
publice , aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis /2003;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art.
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2011, conform anexei nr. 1.
Art. 2: Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2011 pe grupe de investiţii
şi surse de finanţare – rectificat, conform anexei nr. 2.
Art. 3: Se aprobă Detalierea poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” cuprinsă în
Programul de investiţii publice pe anul 2011, conform anexei nr. 3.
Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii pe anul 2011 pentru Spitalul Municipal Fălticeni, conform anexei nr. 4.
Art. 5: Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi instituţiile
publice subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 14053 / 22.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

În Municipiul Fălticeni sesiunea de toamnă pentru examenul de bacalaureat se
desfăşoară la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, în 18 săli de curs.
Conform metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat, sălile de
clasă în care se desfăşoară probele scrise trebuie dotate cu camere de supraveghere
video.
În vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a sesiunii august –
septembrie 2011, propun alocarea de la bugetul local a sumei de 15.000 lei.
Sperăm ca în anul 2012, veniturile bugetare să ne permită montarea camerelor
de supraveghere video la toate unităţile de învăţământ.
Majorarea bugetului este posibilă datorită încasărilor din impozitul virat de
notariate, din transferul proprietăţii bunurilor. Suma încasată peste prevederile
bugetare este de 18.400 lei.
Cu diferenţa de 3.400 lei propun să suplimentăm suma prevăzută pentru
realizarea grupurilor sanitare la Şcoala „Al. I. Cuza”. Suma aprobată în februarie a
fost de 70.000 lei dar este sub preţurile actuale şi nu vrem să riscăm ca niciun agent
economic să nu participe la procedura de atribuire a contractului de execuţie.
Spitalul Municipal a încasat din sponsorizări suma de 1.000 lei iar din
contractul încheiat cu D.S.P. Suceava a încasat 1.000 lei peste prevederile
bugetare. Aceste venituri reprezintă veniturile proprii ale Spitalului şi destinaţia lor
respectă contractele prin care au fost atribuite.
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în
proiectul de hotărâre.
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 14054 / 22.07.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

Spitalul Municipal Fălticeni a primit pentru achiziţionarea unor obiecte de
inventar suma de 1.000 lei, ca sponsorizare.
În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice privind modul de
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi
sponsorizărilor de către instituţiile publice, prevederile bugetare se modifică în
conformitate cu destinaţia stabilită de transmiţător, după încasarea sumelor.
De asemenea, în vederea achiziţionării de dezinfectant pentru combaterea
infecţiilor nosocomiale, conform contractului încheiat cu D.S.P. Suceava, s-a
încasat suma de 1.000 lei, sumă care nu a fost prevăzută în bugetul activităţilor
finanţate din venituri proprii. Pentru a se putea ordonanţa cheltuieli din suma
primită, trebuie majorate prevederile bugetare.
Conform normelor de întocmire a bugetelor, sumele din impozitul pe veniturile
din transferul proprietăţilor imobiliare se cuprind în buget după ce se încasează,
deoarece nu au o bază de estimare. Până la această dată, suma încasată peste
prevederi este de 18.400 lei iar bugetul poate fi majorat corespunzător.
În baza prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli la propunerea ordonatorilor principali de credite.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Dănilă

MUNICIPIUL FALTICENI

Anexa nr. 1
la HCL nr.
/ 28.07.2011

Rectificarea bugetului local pe anul 2011

Cod indicator
Denumire indicator
VENITURI-TOTAL
Secţiunea de funcţionare
Impozit pe venit
- Impozit din transferul proprietăţilor imobiliare
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
- Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului local
Secţiunea de dezvoltare
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
- Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
CHELTUIELI-TOTAL
Secţiunea de dezvoltare
Învăţământ, din care:
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” : 15.000 lei
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Al. I. Cuza” : 3.400 lei
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
- Construcţii
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Din total capitol:
Învăţământ preşcolar şi primar
-Învăţământ primar
Învăţământ secundar
- Învăţământ secundar superior

Ordonator principal de credite,

03.02
03.02.18
37.02
37.02.01
37.02
37.02.01

Trim. III
2011
+ 18.400
+18.400
+18.400
- 18.400
- 18.400
+18.400
+18.400
+18.400
+ 18.400

65.02

+18.400
+18.400

71
71.01
71.01.01
71.01.02

+18.400
+18.400
+15.000
+3.400

65.02.03
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.02

+3.400
+3.400
+15.000
+15.000

MUNICIPIUL FĂLTICENI

Anexa nr. 4
la HCL nr. / 28.07.2011

Rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii
pe anul 2011 – Spitalul Municipal Fălticeni

Denumire indicator

Cod indicator

VENITURI – TOTAL
Secţiunea de funcţionare
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
- Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
- Donaţii şi sponsorizări
CHELTUIELI – TOTAL
Secţiunea de funcţionare
Capitol : Sănătate
Medicamente şi materiale sanitare
- Dezinfectanţi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
- Alte obiecte de inventar
Din total capitol:
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
- Spitale generale

Ordonator principal de credite

33.10
33.10.31
37.10
37.10.01

Trim. III
2011
+2.000
+2.000
+1.000
+1.000
+1.000
+1.000
+2.000
+2.000
+2.000
+1.000
+1.000
+1.000
+1.000

66.10.06
66.10.06.01

+2.000
+2.000

