
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
  
 

HOTARARE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivului 

de investiție: „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL DIACONIŢA, NR. 1, 
MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA” 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        -   referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  18218 /20.08.2021; 
        -  raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor înregistrat sub nr. 
18217/20.08.2021; 
        -  prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
      -   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 baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c si alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) și e) 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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general 

al obiectivului de investiție „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL 
DIACONIŢA, NR. 1, MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA”, conform anexelor nr. 1 și 
nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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