
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
HOTARARE 

privind modificarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ”, str. Ion Dragoslav, nr. 9, în 

vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar, POR/10/2017/10/10 1a/7regiuni 
(cod apel: POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului) 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 7306/26.03.2021;  
           -  raportul de specialitate al administratorului public înregistrat sub nr. 7308/26.03.2021; 
          - solicitarea de clarificări nr. 3 transmisă de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord – Est, înregistrată sub nr. 7997/OI/8.03.2021; 
 -   avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;      
 În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. art. 129 alin. (2) lit. b si alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (3) 
lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) si indicatorii 
tehnico-economici,  pentru proiectul “CONSTRUIRE GRADINIŢĂ”,  str. Ion Dragoslav, nr. 9, 
în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni (cod 
apel: POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului), conform 
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “CONSTRUIRE GRADINIŢĂ”, str. Ion 
Dragoslav, nr. 9, în cuantum de 4.778.500,08 lei (inclusiv TVA). 
 Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 673.310,53 lei 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 83.779,38, reprezentând cofinanţarea proiectului 
“CONSTRUIRE GRADINIŢĂ”, str. Ion Dragoslav, nr. 9. 



 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “CONSTRUIRE GRADINIŢĂ”, str. Ion Dragoslav , nr. 9, pentru implementarea 

proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Fălticeni, județul 
Suceava. 
 Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 Art.6. Se împuterniceşte domnul GHEORGHE CĂTĂLIN COMAN, primarul municipiului 

Fălticeni, județul Suceava să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 
numele municipiului Fălticeni. 
 Art.7. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local,  ed. Maria Dulgheriu                 

 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ                                                                             
                                                                                       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                     jr. Mihaela Busuioc    
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