ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. din
21.08.2013 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.17166 din 22.08.2013;
- adresa 937 din 12.08.2013 a G.P.P. Pinocchio si referatul Directiei tehnice nr.
17031/21.08.2013;
- referatul nr.17032 din 21.08.2013 si nr.17174 din 22.08.2013 al D.G.A.O.P;
- referatul nr. 17028 din 21.08.2013 al Serviciului Urbanism;
- adresele nr. 16912,nr.17234/23.08.2013si 16913 din 20.08.2013 ale Spitalului Municipal
Falticeni;
- referatul nr.17173 din 22.08.2013 al DT-UP:
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36, art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.1.
Art. 2.: Se aproba alocarea sumei de 64.050 lei din fondul de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților locale, pentru:
- 18.700 lei – cursuri de perfectionare pentru politistii locali;
- 15.000 lei pentru a suporta diferenta de pret la apa meteorica de pe domeniul public si
privat al Municipiului;
-

4.300 lei pentru realizarea instalatiei provizorii aeriene de alimentare cu apa pe str. Crisan.
26.050 pentru dotarea locurilor de joaca cu sisteme de supraveghere video.
Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2.
Art. 4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 3a si
3b.
Art. 5: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei nr.4.
Art. 6: Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a parcurilor

de joacă pentru copiii din municipiul Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 15412/29.07.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15413/29.07.2013;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de
introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agreement, ale
Ordinulului nr.501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002, ale Ordinului
nr. 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002, Prescriptia tehnică PT R
19/ 2002 –“Cerinte tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele montate şi
utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spatiile de joacă", Standardele europene
SR EN 1176/2002 si SR EN 1177/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 11 şi
art. 45, alin. 2 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 Regulamentul de organizare si funcţionare a parcurilor
de joacă pentru copii - prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, aplicabil pentru toate
parcurile de joacă de la nivelul municipiului Fălticeni, inclusiv pentru cele amenajate pe
noile amplasamente:
- Şoldăneşti (locaţia „Tăpşan” – la intersecţia str. Antileşti cu

str.Şoldăneşti);
Ţarna Mare (în curtea şcolii de pe strada Spicului);
zona
Republicii
(2
locuri
de
joacă
–
în
curtea
Şc.Gimnaziale”I.Ciurea” şi în zona bl. 42-44);
- Grădiniţa „Licurici” – str.Ion Creangă;
- str. Aleea Trandafirilor zona bl.1);
- str. 2 Grăniceri (2 locuri de joacă – zona bl. 51(ANL) şi zona bl. 6).
-

Art. 2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 15413 / 29.07.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a parcurilor de joacă pentru copiii din municipiul Fălticeni

Având în vedere:
Compeţenţele generale pe care le are autoritatea publică locală în ceea ce
priveşte administrarea domeniului public al municipiului Fălticeni, conform Legii
215/2001;
Hotărârea de Guvern nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de
introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agreement,
Ordinul 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002,
Ordinul 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002,
Prescriptia tehnică PT R 19/ 2002 ,,Cerinte tehnice de securitate privind
instalaţiile şi echipamentele montate şi utilizate în cadrul parcurilor de
distracţie şi a spatiile de joacă" care prevăd reguli stricte de întreţinere şi
utilizare a echipamentelor din spaţiile de joacă pentru copii se impune
prezentul regulament,
Standardele europene SR EN 1176/2002 si SR EN 1177/2002,
Este necesar ca, prin hotărâre a Consiliul local al municipiului Fălticeni, să
se reglementeze principalele obligaţii ale proprietarului şi utilizatorilor parcurilor
de joacă din municipiu.
Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea şi folosinţa în
condiţii corespunzătoare şi de durată a locurilor de joacă amenajate în municipiu.

Director executiv,
ing.Anton Naforniţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr.15412 / 29.07.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a parcurilor de joacă pentru copiii din municipiul Fălticeni

Ridicarea gradului de civilizaţie în municipiul Fălticeni şi îmbunatăţirea
permanentă a calităţii vieţii, impun asigurarea ordinii desăvârşite şi respectarea
disciplinei, a regulilor de convieţuire comunitară, de comportament civilizat în
folosirea locurilor publice şi a dotărilor din aceste spaţii.
Anul acesta în Municipiul Fălticeni au fost amenajate opt locuri de joacă în
următoarele zone: Şoldăneşti (locaţia Tapşan), Ţarna Mare (în curtea şcolii de pe
strada Spicului), zona Republicii (2 locuri de joacă), Grădiniţa Licurici, str. Aleea
Trandafirilor, str. 2 Grăniceri (2 locuri de joacă).
Noile locuri de joacă vor avea program de funcţionare (în funcţie de sezon
şi vacanţele şcolare), vor fi închise pe timpul nopţii şi vor fi supravegheate de
Poliţia locală, iar angajaţii de la salubritate vor verifica zilnic păstrarea curăţeniei.
În scopul asigurării unor măsuri de informare a utilizatorilor spaţiilor de
joacă pentru copii, a prevenirii producerii unor defecţiuni, a distrugerii
echipamentelor cu care acestea sunt dotate sau a împrejmuirilor, a prevenirii
depozitării de deşeuri şi al menţinerii unor condiţii optime de utilizare, vă propun
aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a parcurilor de joacă
pentru copiii din municipiul Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ANEXA LA HCL nr.

/29.08.2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE
A PARCURILOR DE JOACĂ DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI

Consiliul local al municipiului Fălticeni stabileşte prin prezentul Regulament
principalele obligaţii ale proprietarului şi utilizatorilor parcurilor de joacă din
municipiu.
Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea şi folosinţa în
condiţii corespunzătoare şi de durată a locurilor de joacă amenajate în municipiu.
Prezentul regulament se aplica tuturor celor care intră la locul de joacă.
Prin intrarea la locul de joaca se acceptă toate prevederile prezentului
regulament, Primăria Municipiului Fălticeni nefiind responsabilă de orice
consecintă rezultată în urma necitirii regulamentului sau nerespectării clauzelor
cuprinse în el.
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A PARCURILOR DE JOACĂ:
- în perioada 01.09. – 30.09. – în intervalul orar: 10.00 – 20.00.
- în perioada 01.10. – 28/29.02. – în intervalul orar: 10.00 – 18.00.
- în perioada 01.03. – 15.06. – în intervalul orar: 10.00 – 20.00.
- în perioada 16.06. – 31.08. – în intervalul orar: 10.00 – 21.00.
Art. 1. OBLIGAŢIILE CETATENILOR:
1. Este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii cu o greutate corporală
mai mare de 55 kilograme şi vârsta mai mare de 14 ani;
2. Accesul şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii cu vârsta sub 7 ani
se va face doar cu insoţitor adult; în caz contrar, aparţinătorii se fac responsabili
pentru posibilele accidente;
3. Este interzisă escaladarea structurilor din lemn, metal şi plastic, eu excepţia
celor destinate escaladelor;
4. Este interzis săritul pe şi de pe echipamentele de joacă;
5. Este interzisă alunecarea pe burtă pe tobogane sau urcarea pe partea de
alunecare;
6. Este interzisă staţionarea în zona activă a leagănelor, balansoarelor şi în faţa
toboganelor;
7. Este interzisă folosirea echipamentelor defecte.

8. Este interzis consumul de mâncare şi/sau băuturi alcoolice în perimetrul
locurilor de joacă;
9. Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice,
halucinogene, precum şi consumul sau posesia unor asemenea substanţe în
perimetrul locului de joacă;
10. Este interzis aruncatul gunoaielor, ambalajelor de orice natură, mucuri de
ţigară, etc.
11. Este interzis accesul cu animale în perimetrul locului de joacă;
12. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulţii insoţitori ai
copiilor.
13. Este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea,
murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea
echipamentelor de joacă si a altor piese de mobilier urban (bănci, coşuri de
gunoi, lampadare etc).
14. Nu se recomandă folosirea spaţiului de joacă de către copiii a căror stare de
sănătate nu permite desfăşurarea activităţii în siguranţă.
15. Este interzisă scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmuire sau pe
echipamentele din spaţiile de joacă.
16. Este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice pe terenul din incinta
spaţiilor de joacă(folosirea amplasamentului ca toaletă publică).
17. Este interzisă circulaţia sau parcarea în parcuri şi locuri de joacă a
autovehiculelor, ATV-urilor, scuterelor, bicicletelor, etc.
18. În cazul defecţiunilor apărute la echipamente se va anunţa Primăria Fălticeni
tel. 0230.542056 sau Poliţia Locală, tel. 0757.026440;
19. Eventualele accidente produse vor fi anunţate de persoanele interesate atât
la Salvare, cât şi la Poliţia Locală.
Art.2. OBLIGAŢIILE POLIŢIEI LOCALE:
a) Să asigure paza parcurilor de joacă pe toată durata zilei (24 ore) prin
efectuarea de inspecţii periodice la un interval nu mai mare de 4 ore.
b) Să deschidă şi să închidă fiecare parc de joacă conform programului de
funcţionare;
c) Împreună cu Direcţia Tehnică, va inventaria şi prelua amplasamentele şi
mobilierul în baza unui proces-verbal.
d) Să răspundă prompt la orice solicitare venită din partea cetăţenilor, a Primăriei
municipiului Fălticeni, cât şi din partea oricăror alte persoane juridice;

e) Să urmărească respectarea prezentului regulament şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare.
f) Trimestrial, Poliţia Locală va prezenta Primarului un raport cu numărul de
contravenienţi şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prezentului
regulament, precum şi cu starea în care se află parcurile de joacă.
Art. 3. OBLIGAŢIILE DIRECŢIEI TEHNICE:
a) împreună cu Poliţia Locală va inventaria şi va preda acesteia amplasamentele
şi mobilierul în baza unui proces-verbal;
b) să asigure siguranţa şi funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de
joacă pentru copii;
c) să planifice lucrările de reparaţii capitale ori de câte ori este necesar;
d) să efectueze lucrările de verificare, întreţinere şi reparaţii curente (curatat,
vopsit, gresat, completat sau nivelat nisip, etc) ori de câte ori este necesar;
e) să efectueze lucrările de reparaţii în conformitate cu procedurile tehnice de
lucru ale fiecărui echipament, standardele şi legislaţia în vigoare;
f) să primească sesizările cetăţenilor cu privire la defecţiunile apărute şi să le
remedieze în cel mai scurt timp posibil; demararea remedierilor se va efectua nu
mai târziu de 2 zile de la constatare sau anunţare.
g) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat;
h) să prezinte echipamentele şi toate documentaţiile tehnice necesare la
verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT;
i) să numească RSVTI - Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a
Instalaţiilor din spaţiile de joacă pentru copii, autorizat de ISCIR-INSPECT, care
răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice
PT R 19/2002 privind siguranţa în funcţionare a acestora.
j) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă cu inspecţia, lucrările de
întreţinere şi de reparaţii.
k) să întocmească un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor venite din
partea cetăţenilor, agenţilor economici sau instituţiilor publice şi modul de
soluţionare;
l) Direcţia tehnică va asigura măsurile corespunzătoare astfel ca personalul
tehnic de specialitate propriu, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile
prevăzute;
m) să păstreze documentaţia tehnică a echipamentelor de joacă;
n) să deţină Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR, standardele şi
legislaţia aplicabilă, să cunoască legislaţia şi reglementările în vigoare referitoare
la locurile de joacă şi să se asigure de respectarea acestora;.
o) să fie prezent la toate inspecţiile organelor de îndrumare şi control, fiind direct
responsabil de rezultatelor acestora;

p) să confecţioneze şi să amplaseze, la fiecare loc de joacă, panoul prevăzut în
anexa la prezentul Regulament.
Eventualele accidente produse din cauza neîntreţinerii sau întreţinerii
necorespunzătoare a echipamentelor de joacă sau mobilierului din perimetrul
locului de joacă, vor atrage răspunderea Direcţiei Tehnice.
Art. 4. OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI Fălticeni - prin personalul din aparatul
de specialitate al Primarului
a) să verifice respectarea prezentului regulament de către Politia Locală şi Dircţia
Tehnică;
b) să verifice executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente în
conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a fiecărui echipament;
c) să constate săvârşirea contravenţiilor şi să aplice sancţiunile corespunzătoare;
d) să propună amenajarea de noi spaţii de joacă, să întocmească documentaţiile
necesare investiţiilor noi;
e) să realizeze achiziţiile de echipamente, servicii pentru locurile de joacă;
f) să predea Direcţiei Tehnice documentaţiile aferente echipamentelor de joacă.
ART.5.CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI:
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100
– 500 lei orice faptă săvârşită cu încălcarea prevederilor prezentului regulament.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către
împuterniciţi ai Primarului şi de către Poliţia locală.
Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa de judecată în a
cărei circumscripţie teritorială a fost săvârşită fapta contravenţională.
Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la
încheierea procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru
fapta săvârşită şi sancţionată.
În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-au provocat distrugeri
spaţiului de joacă, persoana împuternicită să aplice sancţiunea va face
menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal, iar cheltuielile pentru
reparaţii/înlocuiri vor fi suportate de către contravenient.

ANEXA 2 la Regulament

PANOU

Telefoane utile:
Salvare, Pompieri, 112
Poliţia Locală 0230.544336 sau 0757.026440;
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava, 0230/530.876
Direcţia Tehnică 0230.542056
REGULAMENT DE UTILIZARE A LOCULUI DE JOACĂ
PREZENTUL REGULAMENT SE APLICA TUTUROR CELOR CARE INTRĂ LA LOCUL DE
JOACĂ. PRIN INTRAREA LA LOCUL DE JOACA ACCEPTAŢI TOATE PREVEDERILE
PREZENTULUI REGULAMENT. CITIŢI-L ŞI EXPLICAŢI-L COPIILOR DVS. PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI FĂLTICENI NU SE FACE RESPONSABILĂ DE ORICE CONSECINTĂ
REZULTATĂ ÎN URMA NECITIRII REGULAMENTULUI SAU NERESPECTĂRII CLAUZELOR
CUPRINSE MAI JOS.
1. Este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii cu o greutate corporală mai mare de 55
kilograme şi vârsta mai mare de 14 ani;
2. Accesul şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii cu vârsta sub 7 ani se va face doar cu
insoţitor adult; în caz contrar, aparţinătorii se fac responsabili pentru posibilele accidente;
3. Este interzisă escaladarea structurilor din lemn, metal şi plastic, eu excepţia celor destinate
escaladelor;
4. Este interzis săritul pe şi de pe echipamentele de joacă;
5. Este interzisă alunecarea pe burtă pe tobogane sau urcarea pe partea de alunecare;
6. Este interzisă staţionarea în zona activă a leagănelor, balansoarelor şi în faţa toboganelor;
7. Este interzisă folosirea echipamentelor defecte.
8. Este interzis consumul de mâncare şi/sau băuturi alcoolice în perimetrul locurilor de joacă;
9. Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice, halucinogene, precum şi consumul
sau posesia unor asemenea substanţe în perimetrul locului de joacă;
10. Este interzis aruncatul gunoaielor, ambalajelor de orice natură, mucuri de ţigară, etc.
11. Este interzis accesul cu animale în perimetrul locului de joacă;
12. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulţii insoţitori ai copiilor.
13. Este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice
substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă si a altor piese de
mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, lampadare etc).
14. Nu se recomandă folosirea spaţiului de joacă de către copiii a căror stare de sănătate nu permite
desfăşurarea activităţii în siguranţă.
15. Este interzisă scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmuire sau pe echipamentele din
spaţiile de joacă.
16. Este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice pe terenul din incinta spaţiilor de joacă(folosirea
amplasamentului ca toaletă publică).
17. Este interzisă circulaţia sau parcarea în parcuri şi locuri de joacă a autovehiculelor, ATV-urilor,
scuterelor, bicicletelor, etc.
18. În cazul defecţiunilor apărute la echipamente se va anunţa Primăria Fălticeni tel. 0230.542056 sau
Poliţia Locală, tel. 0757.026440;
19. Eventualele accidente produse vor fi anunţate de persoanele interesate atât la Salvare, cât şi la
Poliţia Locală.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru branşarea
comunei Fântâna Mare la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 16953/20.08.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii,
înregistrat la nr. 16954/20.08.2013;
- certificatul de urbanism nr. 34/18.07.2013 emis de Consiliul Judeţean Suceava;
În temeiul prevederilor art. 11, alin.(1) şi art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr.
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14 şi
art. 45, alin. 3 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 emite acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru
branşarea comunei Fântâna Mare la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului
Fălticeni.
Art. 2: Beneficiarul reţelei de alimentare cu apă, respectiv comuna Fântâna
Mare, în urma executării lucrărilor, are obligaţia readucerii terenului la forma iniţială.
Art. 3: Reţeaua de alimentare cu apă executată pe teritoriul administrativ al
municipiului Fălticeni va fi inclusă în Inventarul domeniului public al acestuia.
Art. 4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru realizarea
lucrării „Instalare cablu fibră optică Fălticeni BA0062 – FO BB Bosanci – Roman”
pe domeniul public al municipiului Fălticeni

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 16951/20.08.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii,
înregistrat la nr. 16952/20.08.2013;
- adresa nr. 396/19.08.2013 transmisă de către S.C.Construcţii Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri S.R.L. Ploieşti, însoţită de memoriul de prezentare al
lucrării, planuri de situaţie şi planuri de încadrare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), pct.
19 şi art. 45, alin. 3 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 emite acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni
pentru realizarea lucrării „Instalare cablu fibră optică Fălticeni BA0062 – FO
BB Bosanci – Roman” pe domeniul public al municipiului Fălticeni, conform
memoriului de prezentare a proiectului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demolării unor construcţii aferente Staţiei de epurare
aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul
Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 14941/23.07.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.
14942/23.07.2013 ;
- adresa nr. 13628/09.07.2013 a S.C. ACET S.A Suceava;
În baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrative - teritoriale;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 şi art. 49 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. -

Se aprobă demolarea unor construcţii aferente Staţiei de epurare

aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul
Fălticeni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 14941/23.07.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcţii aferente
Staţiei de epurare aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare din municipiul Fălticeni

Prin adresa nr. 13628/09.07.2012 S.C. ACET S.A Suceava a solicitat scoaterea
din funcţiune şi casarea/demolarea unor mijloace fixe transmise in administrare
concesionarului, bunurile propuse având un grad avansat de uzură, nemaiputând fi
folosite în activitatea societăţii.
Ca urmare a derulării proiectului “ Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea
Fălticeni”,

pentru

realizarea

obiectivelor

propuse,

este

necesară

dezafectarea/demolarea unor construcţii existente, acestea fiind prevăzute în anexa la
proiectul de hotărâre.
După finalizarea procedurii de demolare a acestor construcţii aferente Staţiei de
epurare, se va iniţia un proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a
casării echipamentelor şi reţelelor tehnologice care se află într-un stadiu avansat de
uzură şi nu mai pot fi utilizate potrivit destinaţiei.
Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea

demolării unor construcţii aferente Staţiei de epurare aparţinând

Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 14942/23.07.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcţii aferente
Staţiei de epurare aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare din municipiul Fălticeni

S.C. ACET S.A. Suceava, în calitate de beneficiar al proiectului “ Reabilitarea
staţiei de epurare din aglomerarea Fălticeni” a solicitat casarea /demolarea unor obiecte
de inventar asupra cărora deţin dreptul de administrare.
Pentru buna derulare a proiectului aceste obiecte de inventar trebuie casate,
respectiv demolate.
Procedura de scoatere din funcţiune şi casare este reglementată de O.G. nr.
112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ – teritoriale.
Lista bunurilor ce sunt propuse pentru demolare constituie anexa la
proiectul de hotărâre. După demolarea construcţiilor aferente staţiei de epurare, vor fi
propuse spre casare/scoatere din funcţiune şi echipamentele şi reţelele tehnologice
care se află într-un stadiu avansat de uzură şi nu mai pot fi utilizate potrivit destinaţiei.

Director tehnic
Ing. Naforniţă Anton

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea desfăşurării activităţilor competiţionale şi de antrenament la
bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de către
Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman,
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 17207/23.08.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 17208/23.08.2013;
- adresa Clubului Sportiv „Armonia” Dolheşti
înregistrată la nr.
17114/22.07.2013;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d şi alin.(6), lit. a, pct. 5 si art. 45,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament la
bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, respectiv
stadionul „Nada Florilor” şi stadionul „Tineretului”, de către Clubul Sportiv „Armonia”
Dolheşti.
Art. 2. Accesul gratuit la bazele sportive este permis în perioada 01.09.2013 –
31.07.2014, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.

INITIATOR
PRIMAR,

prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 17207 din 23.08.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind reglementarea accesului şi folosirea
bazelor sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de
către Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti

Pentru desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament ale
echipei de fotbal feminin, Asociaţia Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti a solicitat
prin adresa înregistrată la nr. 17114/22.08.2013 accesul gratuit la cele două baze
sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, respectiv stadionul
„Nada Florilor” şi stadionul „Tineretului” Fălticeni.
Echipa de fotbal feminin „Armonia” a obţinut promovarea în Liga I –
seria Nord, fiind înscrisă în anul competiţional 2013 – 2014 al Federaţiei
Române de Fotbal – Departamentul Fotbal Feminin.
Întrucât această echipă nu dispune de o bază sportivă acreditată, s-a
solicitat accesul gratuit al clubului sportiv la cele două baze sportive aparţinând
Municipiului Fălticeni pentru ca echipa de fotbal feminin să dispute meciuri
începând cu sezonul 2013 - 2014.
Asociaţia Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti intenţionează ca în
perioada următoare să-şi schimbe sediul din comuna Dolheşti în municipiul
Fălticeni, în acest sens fiind necesar să se facă dovada deţinerii unei baze
sportive în localitatea noastră.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului
Fălticeni proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului şi folosirea
bazelor sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de
către Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti, în perioada 01.09.2013 –
31.07.2014.

INITIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 17208 din 23.08.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre reglementarea accesului şi folosirea bazelor sportive

aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de către Clubul
Sportiv „Armonia” Dolheşti

Prin adresa înregistrată la nr. 17114 din 22.08.2013, Asociaţia Clubul Sportiv
„Armonia” Dolheşti a solicitat accesul gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului
public al municipiului Fălticeni în vederea organizării competiţiilor sportive şi a
antrenamentelor echipei de fotbal feminin.
Prin transmiterea folosinţei celor două baze sportive din municipiul Fălticeni –
Stadionul „Nada Florilor” şi Stadionul „Tineretului” se asigură condiţiile pentru
desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament în vederea obţinerii
performanţelor sportive de către Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti.
Asociaţia Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti intenţionează ca în perioada
următoare să-şi schimbe sediul din comuna Dolheşti în municipiul Fălticeni, în acest
sens fiind necesar să se facă dovada deţinerii unei baze sportive în localitatea noastră.

Prin H.C.L. nr. 45/24.06.2010 s-a aprobat accesul şi folosirea bazelor
sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, şi de către Clubul
Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
Fălticeni.
DIRECŢIA TEHNICĂ
ing. Anton Naforniţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren, proprietatea privată a
municipiului Fălticeni, situate pe str. Revoluţiei, f.n.
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 12983/28.06.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 12984/28.06.2013;
- cererile persoanelor îndreptăţite la concesionarea terenurilor aferente construcţiilor;
- raporturile de evaluare întocmite de către SC REVAL SRL Suceava;
În temeiul prevederilor art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3,
art. 49 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă concesionarea directă a unor suprafeţe de teren, proprietatea privată a
municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1, situate pe str. Revoluţiei, f.n.(zona blocului 4), în
vederea extinderii construcţiilor existente, după cum urmează:
1. suprafaţa de 6,52 m.p.–în favoarea d-lui Boaru Florin, preţul concesiunii fiind
de 1304 lei;
2. suprafaţa de 35,73 m.p.–în favoarea S.C. Setland SRL, preţul concesiunii fiind
de 7146 lei;
3. suprafaţa de 34,16 m.p.–în favoarea S.C. Midoro SRL, preţul concesiunii fiind
de 6832 lei;
4. suprafaţa de 19,14 m.p. – în favoarea S.C. Micedox SRL, preţul concesiunii fiind
de 3828 lei;
5. suprafaţa de 13,82 m.p. – în favoarea d-lui Corduneanu Ioan, preţul concesiunii fiind
de 2764 lei.
Art.2: Redevenţa stabilită în baza rapoartelor de evaluare prevăzute la anexele nr. 2 - 6
va fi achitată în termen de 1 an de la data încheierii contractelor de concesiune.
Art.3: Durata concesiunii este de 25 de ani.
Art.4: Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 12983/28.06.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren,
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situate pe str. Revoluţiei, f.n.

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate
prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de
urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de
către titular a construcţiei.
Prin excepţie de la acest articol, terenurile destinate construirii se pot
concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, ori pot
fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcţiilor pe
terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.
Prin cererile înregistrate la sediul primăriei municipiului Fălticeni, persoanele
îndreptăţite au solicitat concesionarea unor suprafeţe de teren aferente construcţiilor
situate pe str. Revoluţiei f.n., zona blocului 4, în vederea extinderii construcţiilor
existente, proprietatea solicitanţilor.
Suprafeţele de teren supuse concesionării sunt înscrise în domeniul privat al
municipiului Fălticeni.
Redevenţa are la bază rapoartele de evaluare întocmite de SC REVAL SRL
Suceava şi va fi achitată în termen de 1 an de la data încheierii contractelor de
concesiune, durata concesiunilor fiind de 25 de ani.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren,
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situate pe str. Revoluţiei, f.n.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei de parcare a microbuzelor aparţinând
S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 17246/23.08.2013;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe, înregistrat la nr.
17247/23.08.2013;
În temeiul prevederilor art. 283, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c 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: Începând cu data de 01.09.2013 se stabileşte taxa de parcare a
microbuzelor aparţinând S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava, în cuantum de 250
lei/lună/loc de parcare.
Art. 2: Parcarea microbuzelor aparţinând S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava,
în suprafaţă de 30 m.p.(constând în 2 locuri de parcare), se stabileşte pe str.Şcoala
Domnească, f.n.(în spatele blocului nr. 115), conform planului de situaţie prevăzut în
anexa la prezenta hotărâre, şi constă în staţie ce deserveşte traseul aprobat în condiţiile
legii de către Consiliul Judeţean Suceava.
Art. 3: Beneficiarul are obligaţia amenajării a două parcări ecologice pe
amplasamentul stabilit la art. 2, asigurării curăţeniei în zona staţiei şi în perimetrul de
protecţie al acesteia.
Art. 4: Obţinerea avizelelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare pentru
desfăşurarea activităţii în condiţii legale a operatorului de transport constituie o
obligaţie a acestuia.
Art. 5: În cazul în care amenajarea parcării va implica şi edificarea unei
construcţii provizorii, aceasta se va realiza cu respectarea condiţiilor de autorizare
prevăzute de lege.
Art. 6: Direcţia Tehnică şi Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului
Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 17241 din 23.08.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de parcare a microbuzelor
aparţinând S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava

Prin cererea înregistrată la nr. 15505/30.07.2013, S.C. AZMORO COM S.R.L.
Suceava a solicitat atribuirea a două locuri de parcare pentru microbuze în municipiul
Fălticeni, luând în considerare traseul aprobat în condiţiile legii de către Consiliul
Judeţean Suceava.
În acest sens, s-a procedat la identificarea unui amplasament disponibil pentru
destinaţia parcare, respectiv pe str.Şcoala Domnească, f.n.(în spatele blocului nr. 115).
Beneficiarul are obligaţia amenajării a două parcări ecologice pe amplasamentul
stabilit, asigurării curăţeniei în zona staţiei şi în perimetrul de protecţie al acesteia, iar
obţinerea avizelelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii în
condiţii legale a operatorului de transport constituie o obligaţie a acestuia.
Taxa de parcare propun să fie stabilită în cuantum de 250 lei/lună/loc de parcare.
În conformitate cu prevederile art. 283, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local spre
analiză şi aprobare

proiectul de hotărâre

privind stabilirea taxei de parcare a

microbuzelor aparţinând S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava.

INIŢIATOR,
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind transformarea unui post din statul de funcţii al Spitalului Municipal
Fălticeni într-un post de nivel imediat superior

Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 15414/29.07.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la
nr. 15425/30.07.2013;
- adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 3977/10.07.2013;
În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”, art. 45, alin.1
şi art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă transformarea postului de secretar-dactilograf I în secretardactilograf IA din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării
examenului de către titularul postului.
Art.2. –Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 15414 / 29.07.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcţii al
Spitalului Municipal Fălticeni într-un post de nivel imediat superior

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, “ promovarea persoanelor încadrate cu contract
individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post
vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se face
prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul
de nivel imediat superior”.
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresa nr. 3977/10.07.2013,
transformarea postului de secretar-dactilograf I în secretar-dactilograf IA, ca urmare a
promovării examenului de către titularul postului.
Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de
hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcţii al Spitalului Municipal
Fălticeni într-un post de nivel imediat superior.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei reprezentate de
doamna Bîgu Mihaela
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 17241/23.08.2013;
- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public asistenţă socială,
înregistrat la nr. 17020/21.08.2013;
- prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr.
9/24.02.2011;
- cererea d-nei Bîgu Mihaela înregistrată la nr. 17020/21.08.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 5, art.
45, alin. 1 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei reprezentând
ajutor de urgenţă pentru familia reprezentată de doamna Bîgu Mihaela, domiciliată în
municipiul Fălticeni, str. Sucevei, bl. 84, sc. A, ap. 1, judeţul Suceava.
Art. 2: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 17241 din 23.08.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
familiei reprezentate de doamna Bîgu Mihaela

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 9/24.02.2011 este
reglementat modul de acordare a ajutorului bănesc de urgenţă pentru categoriile de
familii şi pesoane singure aflate în situaţii de risc şi în situaţii excepţionale, pe bază de
anchetă socială, altele decât cele prevăzute de lege, şi anume: familiile şi persoanele
singure care nu sunt benefiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi
cele care nu realizează venituri sau care au venituri reduse pe membru de familie sub
salariul de bază minim brut pe ţară garantat pentru: înmormântare, calamităţi naturale,
incendii, accidente, probleme de sănătate sau alte situaţii care nu sunt prevăzute de
lege.
Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din motive
de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure
nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare
socială, la care se adaugă şi alte categorii sociale, preponderente fiind persoanele
vârstnice, familiile monoparentale, familii cu mulţi copii, cu venituri mici sau fără venituri.
Prin cererea înregistrată la nr. 17020/21.08.2013, d-na Bîgu Mihaela, domiciliată
în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, bl. 84, sc. A, ap. 1 judeţul Suceava, a solicitat
acordarea unui ajutor financiar necesar pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de
spitalizare şi asigurarea tratamentului soţului său, Bîgu Ioan, care în urma unui accident
rutier survenit în data de 24.07.2013, a suferit mai multe traumatisme fizice.
Având în vedere situaţia deosebită a solicitantei, justificată prin acte medicale,
propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local alocarea de la bugetul local a sumei
de 2.500 lei reprezentând ajutor de urgenţă pentru familia reprezentată de doamna Bîgu
Mihaela, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, bl. 84, sc. A, ap. 1, judeţul
Suceava.
INIŢIATOR,
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman

