
                                                                                        

                  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii şi mandatarea AJAC 

Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT Municipiul Fălticeni 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;   
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 27040/ 28.11.2019  prezentat de domnul  prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 - Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat sub nr. 
27243/29.11.2019; 

          - Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 276/28.11.2019 şi 

adresa S.C. ACET S.A Suceava nr. 23012/04.12.2019; 
           - 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; 
         - prevederile  Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată ,cu 
modficările  și completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       - prevederile art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației  Județene pentru Apă și Canalizare 
Suceava;  

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) , coroborat cu alin. (7) lit . n),  art. 139 alin. (1) și a art. 
196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu Operatorul Regional ACET  S.A. Suceava prin  

încheierea  Actului Adițional nr. 5 în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă  
din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Fălticeni, dl. primar, prof. 

Gheorghe – Cătălin Coman să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației 
Județene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea modificării 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
încheiat cu operatorul ACET SA prin încheierea Actului Adițional nr. 5 în forma prevăzută în 
Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art.3. Se acordă mandat Asociației Județene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC 

Suceava), al cărei membru este UAT municipiului Fălticeni, să semneze Actul Adițional nr.5 la 



Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama UAT municipiului 
Fălticeni. 
 Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

                               

 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier local, prof. Gabriel Matei 
                                                       
                            
 
                                                                
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
 
 
 
 Fălticeni: 10.12.2019                           
 Nr. 200 

                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                              Anexa 1 la HCL nr............... 
 
Asociaṭia Judeṭeană pentru 

Apă şi Canalizare Suceava 

 

 ACET SA Suceava 

Nr.   Data:  Nr.  Data: 

 
 

Act Adiṭional nr. 5 

 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare încheiat între Asociaṭia judeṭeană pentru apă şi canalizare Suceava (AJAC 

Suceava) şi operatorul ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 

 

 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 52 - Modificarea de comun acord, din Dispoziṭii generale, prevăzute 

în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 5013/17/13.04.2010; 

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaṭiei Judeṭene pentru apă şi 

canalizare 

Suceava (AJAC Suceava), nr.___ din _____ privind aprobarea Planului anual de evoluṭie a 

tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-

epurare de către operatorul ACET SA Suceava, judeṭul Suceava., în conformitate cu rezultatele 

Analizei Cost – Beneficiu pentru proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”,  

 Părṭile contractante: 

 Asociaṭia de dezvoltare intercomunitară „Asociaṭia judeṭeană pentru apă şi canalizare 

Suceava”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.36, înscrisă în Registrul 

Asociaṭiilor şi Fundaṭiilor de la Grefa Judecătoriei Suceava nr. 26/2002/A/I, din 7.12.2010 

reprezentată de domnul Viorel SEREDENCIUC preşedinte al Asociaṭiei, în nume propriu dar şi 

în numele şi pe seama unităṭilor administrativ-teritoriale membre ale asociaṭiei 

 şi 

 ACET SA Suceava, cod unic de înregistrare RO713519 înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerṭului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/455/1998 cu sediul principal 

în municipiul Suceava str. Mihai Eminescu nr.5, judeṭul Suceava, reprezentată de domnul Ştefan 

GROZA, având funcṭia de Director General, 



 de comun acord,au hotărât: 

 Art.1. Art. 1 din Actul Adiţional 2 va avea următorul conţinut : 

Includerea ca parte integrantă în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaṭia judeṭeană pentru apă şi canalizare 

Suceava (AJAC Suceava) şi operatorul ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 

5013/17/13.04.2010 a Planului de evoluṭie a tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate,  practicate de către operatorul ACET 

SA Suceava în aria de operare, în conformitate cu Analiza Cost Beneficiu din cadrul Proiectului 

”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” 

și prezentat în Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Act Adiṭional.  

 

Art.2 Articolul 4 din Actul Adiţional numărul 2, referitor la art. 16.1 din cadrul Dispozițiilor 

speciale – Partea de Apă se modifică și va avea următorul conținut: 

“După data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica preţul indicat în 

Anexa 1 a prezentului Act Adiţional, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum 

se prevede în Dispoziţii Speciale Partea Comună, art. 25.3.” 

 

Art.3 Articolul 5 din Actul Adiţional numărul 2, referitor la art. 12.1 din cadrul Dispozițiilor 

speciale – Partea de Canalizare se modifică și va avea următorul conținut: 

“După data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional operatorul va aplica tariful indicat în 

Anexa 2 a prezentului Act Adiţional, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum 

se prevede în Dispoziţii Speciale Partea Comună, art. 25.3.” 

 

Art. 4 Articolul 6 din Actul Adiţional nr. 2, referitoare la art. 32 din Condițiile generale ale 

Contractului de delegare a gestiunii sa va modifica astfel: 

 

Punctul 1, paragraf 2 va avea următorul conţinut:  

La data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica prețurile / tarifele 

indicate în Anexa nr. 11 din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și în Anexa nr. 15 din Dispoziții 

Speciale – Partea de Canalizare, aşa cum vor fi modificate prin prezentul Act Adiţional 

Punctul 3 Paragraful 4 se elimină  

Punctul 4 se elimină 

Punctul 5 paragraf 1 va avea următoarea formulare: 

Planul anual de evoluție al tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare – 

epurare pentru perioada de implementare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și 

apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020” se bazează pe tarifele reale (minimale) 

cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 a prezentului AA și fac parte integrantă din CDG. 

 

Punctul 5 paragraful 2 se modifică, sens în care în cadrul acestui paragraf se va înlocui sintagma 

„la nivelul anului 2010” cu sintagma „ la nivelul anului 2019”. 

 

Punctul 5 paragraful 3 , va avea următoarea formulare: 



Ajustările anuale de tarif se vor face la data de 01 ianuarie a fiecărui an , cu luarea în calcul a 

inflaţiei (indicele preţurilor de consum publicat  lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a 

creşterilor impuse în termeni reali din Anexa nr. 1şi Anexa 2 a prezentului Act adiţional. 

 

Punctul 6 paragraful 1 se modifică, sens în care parametrul „n”,  „Anul 2010 (01.07.2010)” se 

modifică  în „Anul 2019 (01.07.2019)”. De asemenea se modifică definiția parametrului IPI din 

Indicele prețurilor inițial , de la data tarifului „n”(1 iulie 2010) în Indicele prețurilor inițial , de la 

data tarifului „n”(1 iulie 2019). 

 

Punctul 6 paragraful 2,se elimină al 3-lea(trei) element. 

 

Punctul 7, paragraful 1 se modifică, sens în care se va înlocui sintagma „prezentului contract de 

delegare a gestiunii” cu sintagma „prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii” 

Art.5 Conținutul Anexei nr. 1 – Prețul pentru Apă - din Actul Adiţional numărul 2 se înlocuiește 

cu conținutul Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional. 

Art.6 Conținutul Anexei nr. 2 – Tariful pentru Canalizare – Actul Adiţional numărul 2 se 

înlocuiește cu conținutul Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional. 

Art.7 Celelalte clauze din Contractul de delegare de gestiune înregistrat sub nr. 

5013/17/13.04.2010 și din Actele Adiționale subsecvente rămân nemodificate. 

Art.8 Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act Adițional în două exemplare originale, câte una 

pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

Asociaṭia Judeṭeană pentru Apă şi 

Canalizare Suceava 

 ACET SA Suceava 

PREŞEDINTE,  Director General, 

Viorel SEREDENCIUC  Ştefan GROZA 
 

  



 

 

                                                                Anexa nr. 1 la Act Adițional nr. 5 din  ____________ 

 

Planul de evoluție al tarifelor  pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă  
 

 

Aria de 

Operare 

ACET SA 

Suceava 

 

u.m 
Tarife în 

vigoare la 01.07. 

2019 

2020* 2021 2022 2023 

 

APĂ 

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

Lei / mc 

fără TVA 
4,58 4,70 4,85 4,91 4,96 

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

% - 2,7% 3,2% 1,2% 1,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaṭia Judeṭeană pentru Apă şi 

Canalizare Suceava 

 ACET SA Suceava 

PREŞEDINTE,  Director General, 

Viorel SEREDENCIUC  Ştefan GROZA 
 

  



 

 

                                                         Anexa nr. 2 la Act Adițional nr. 5 din ____________ 

 

 

Planul de evoluție al tarifelor  pentru serviciile de canalizare și epurare ape uzate 
 

 

Aria de 

Operare 

ACET SA 

Suceava 

 

u.m 
Tarife în 

vigoare la 01.07. 

2019 

2020* 2021 2022 2023 

APĂ 

UZATĂ 

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

Lei / mc 

fără TVA 
3,16 3,48 3,55 3,83 4,51 

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

% - 10,1% 2,0% 8,0% 17,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaṭia Judeṭeană pentru Apă şi 

Canalizare Suceava 

 ACET SA Suceava 

PREŞEDINTE,  Director General, 

Viorel SEREDENCIUC  Ştefan GROZA 
 

 
 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;   
Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 27042/28.11.2019 prezentat de domnul prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei de urbanism şi disciplina în construcţii 
înregistrat sub nr. 27241/29.11.2019; 
          -  Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 
276/28.11.2019 şi adresa S.C. ACET S.A Suceava nr. 23012/04.12.2019; 
           - 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; 
         - Prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 

    În temeiul. art. 129 alin. ( 2) lit. d), coroborat cu alin.(7) lit .n), art. 139 alin. (1) și  
art. 196 alin (1) lit. a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

 

            Art.1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru Proiectul regional 

”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 
2014 - 2020” precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform anexelor nr. 

1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2. Se împuternicește domnul primar, prof. Gheorghe – Cătălin Coman, 
reprezentantul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze în 



favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava” (AJAC Suceava) privind aprobarea STUDIULUI DE 
FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional 

”Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Suceava, în perioada 
2014 - 2020”. 
   Art.3. Primarul municipiului Fălticeni prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier local, prof. Gabriel Matei 
                                                       
                            
 
                                                               
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
 
 
 
 Fălticeni: 10.12.2019                           
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispoziţia S.C ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente 

investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” 

 
 

   Consiliul local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava;   
Având în vedere : 
           -  Referatul de aprobare nr. 27044/28.11.2019 prezentat de domnul prof. 

Gheorghe – Cătălin Coman, primarul Municipiului Fălticeni, județul Suceava; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei de urbanism şi disciplina în construcţii şi 
Compartimentului administrarea / gestionarea domeniului public/privat înregistrat sub 
nr. 27242/10.12.2019; 
          -  Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 
276/28.11.2019 şi adresa S.C. ACET S.A Suceava nr. 23012/04.12.2019; 
           - 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; 

       - Prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 - Statutul Asociației Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
 În temeiul art. art. 92, art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n),  art. 139 
alin. (1) şi a art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia S.C. ACET S.A. Suceava a terenurilor 
aferente investiţiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre 
 Art.2. Terenurile puse la dispoziţie S.C. ACET S.A. Suceava conform art.1 din 



prezenta hotărâre fac parte din domeniul public al Municipiului Fălticeni. 

            Art.3. Se aprobă anexa nr.2 la prezenta hotărâre privind Declaraţia prin care se 
menţionează faptul că pentru terenurile prevăzute în anexa nr.1 nu au fost depuse 
cereri de retrocedare în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acestea nu fac obiectul nici 
unui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietăţii. 

  Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier local, prof. Gabriel Matei 
                                                       
                            
 
                                                               
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
 
 
 
 Fălticeni: 10.12.2019                           
 Nr. 201 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

                                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. …..privind punerea la dispoziția 

Societății ACET S.A Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului ” 

Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în 

perioada 2014 - 2020” 

 

 

UAT: Municipiului Fălticeni 

 

TABEL 1 – Reabilitare Aducțiuni Fălticeni 

Poz. Denumire Lungime 

(ml) 

1 Aducțiune Rezervor Tâmpești - Rezervor Oprișeni 4965 

2 Aducțiune Rezervor Pietrari 282 

 Total 5247 

 

TABEL 2 – Reabilitare rezervoare Fălticeni 

Poz. Denumire  UM Suprafața teren 

disponibil 

1 Rezervor Tâmpești 1 buc. 4.298 mp 

2 Rezervor Oprișeni 1 buc. 8.544 mp 

3 Rezervor Pietrari 1 buc. 2.075 mp 

 Total 3 buc.  

 

TABEL 3 – Rețea de distribuție apă Fălticeni 

Poz. Denumire stradă Lungime (ml) 

1 Drumul Miresii 226 

2 Panduri 687 

3 George Grămadă 409 

4 Dumbrava Minunată 238 

5 12 (Str. Sucevei) 74 

6 11 (Str. Sucevei) 67 

7 N. Labiș 73 

8 Sergent Rusu 199 

9 Sergent Rusu 1 225 

10 Antilesti 557 

11 Antilesti2 135 

12 T. Vladimirescu 450 

 Total 3340 

 

TABEL 4 – Extindere rețea canalizare Fălticeni 

Poz. Denumire stradă Lungime (ml) 

1 Primăverii 388 

2 PlesestiGane1 422 



3 Magazia Gării 157 

4 Magazia Garii3 277 

5 Șoldănești 604 

6 Antilesti 380 

7 Antilesti1 60 

8 Tudor Vladimirescu 2335 

9 George Grămadă 505 

10 Panduri 445 

11 Petru Rareș 210 

 Total 5783 

 

TABEL 5 – Reabilitare rețea canalizare Fălticeni 

Poz. Denumire stradă Lungime (ml) 

1 Soldat Zamfir 979 

 Total 979 

 

TABEL 6 – Stații de pompare apă uzată și Conducte de refulare noi Fălticeni 

Poz. Denumire stradă Lungime (ml) 

1 SPAU1 + conductă refulare Str. Primăverii 74 

2 

SPAU3 + conductă refulare Str. Tudor 

Vladimirescu 
851 

3 

SPAU6 + conductă refulare Str. Pleșești Gane 

1 
431 

4 

SPAU7 + conductă refulare Str. Magazia 

Gării 3 
332 

5 

SPAU9 + conductă refulare Str. George 

Grămadă 
395 

6 SPAU10 + conductă refulare Str. Panduri 768 

 Total 2851 

 

  



      

 

                                                   Anexa nr. 2 la HCL nr. ………  privind punerea la 
dispoziția Societății ACET S.A Suceava a terenurilor aferente investițiilor din 

cadrul proiectului ” Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” 

 

 

 

 DECLARAŢIE 

 

 

 

 Prin prezenta declarăm că terenurile prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr.    …………………pe care se vor realiza investițiile prevăzute în 

cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 

 Sunt libere de orice sarcini; 

 Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu 

privire la stabilirea și delimitarea proprietății; 

 Nu fac obiectul unor cereri de revendicare/retrocedare potrivit unor legi speciale 
în materie sau dreptului comun. 

 

 

 

 

                 PPIMAR                             COMP. JURIDIC          COMP. FOND FUNCIAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor conform rezultatelor 

Analizei Cost - Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea 

reprezentantului UAT Municipiul Fălticeni să susțină și să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC 

Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 

 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
           Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 27046/28.11.2019 prezentat de domnul prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 
27240/29.11.2019; 
            -  Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 
276/28.11.2019 şi adresa S.C. ACET S.A Suceava nr. 23012/04.12.2019; 
           - 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; 
            - Prevederile  Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată ,cu modficările  și completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -  Prevederile art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației  Județene pentru Apă și 
Canalizare Suceava;  
    În temeiul. art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n),  art. 139 alin. (1) 

și a art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor 
Analizei cost - beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, prezentat în Anexa 



nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Fălticeni, dl. primar, prof. 

Gheorghe – Cătălin Coman să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului 
anual de evoluţie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru 

Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Suceava, în perioada 2014 - 2020”. 

  Art.3. Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier local, prof. Gabriel Matei 
                                                       
                            
 
                                                               
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL 
MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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                                                                              Anexa nr. 1 la HCL nr. 

_____________ 

 
Proiect: „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava în perioada 

2014-2020” 

 

Planul de evoluție al tarifelor  pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare și 

epurare ape uzate 
 

Aria de 

Operare 

ACET SA 

Suceava 

 

u.m 
Tarife în 

vigoare la 01.07. 

2019 

2020* 2021 2022 2023 

 

APĂ 

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

Lei / mc 

fără TVA 
4,58 4,70 4,85 4,91 4,96 

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

% - 2,7% 3,2% 1,2% 1,0% 

APĂ 

UZATĂ 

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

Lei / mc 

fără TVA 
3,16 3,48 3,55 3,83 4,51 

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici 

% - 10,1% 2,0% 8,0% 17,8% 

 

Creșterile de tarife (în termeni reali) vor fi necesare până în anul 2023 cu scopul de a asigura un 

nivel de recuperare al costurilor legate de asigurarea serviciilor de apă și apă uzată precum și 

viabilitatea financiară a operării serviciului. De asemenea creșterile de tarife au fost proiectate 

ținând cont de planul de implementare atât a investițiilor în derulare cât și a celor care urmează a 

fi realizate prin Proiectul  „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava în 

perioada 2014-2020”. 

Majorările de tarife se vor aplica în fiecare an la data de 1 ianuarie. Tarifele vor fi ajustate atât în 

termeni reali cât și cu creșterea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), înregistrată de la 

precedenta majorare până la cel mai recent IPC comunicat de Institutul Național de Statistică, 

conform formulei din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare.   

*Creșterile tarifare la anul 2020 sunt aplicate la nivelul tarifelor curente în vigoare de la 

01.07.2019. 
 

 



Director General, 

Ştefan Groza 

 

 

Director POIM, 

Ion Postolache 

Director Economic, 

Rodica Nistor 
Şef Serviciu UIP POIM, 

Radu Chisăliṭă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Fălticeni și a 
participării Consiliului Local al UAT municipiul Fălticeni la cofinanțarea 

Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Suceava, în perioada 2014 - 2020” 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;   
Având în vedere : 
        - Referatul de aprobare nr. 27048/ 28.11.2019 prezentat de domnul prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
      - Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 
27239/29.11.2019; 
        -  Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 
276/28.11.2019 şi adresa S.C. ACET S.A. Suceava nr. 23012/04.12.2019; 
          - 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; 
       - Prevederile Legii  nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
       - Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin.(4) lit. g ) şi cu alin. (7) lit. n), 

art.139 alin. (1) și a art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.  Se aprobă valoarea investiţiilor aferente UAT municipiul Fălticeni din 

cadrul  Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, în sumă totală de 11.564.101 euro fără 
TVA. 

 Art.2. Se aprobă participarea UAT municipiul Fălticeni la cofinanțarea 
Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Suceava, în perioada 2014 - 2020”, cu suma de 217.405 euro fără TVA 

reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente 
UAT Municipiul Fălticeni , conform Studiului de Fezabilitate, defalcată astfel: 

- anul 2020 -  38.264 euro 



- anul 2021 -  74.787 euro 

- anul 2022 -  78.048 euro 

- anul 2023 – 26.306 euro 

 Art.3. Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier local, prof. Gabriel Matei 
                                                       
                            
 
                                                               
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

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

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
28281 din 10.12.2019;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 28292/10.12.2019; 
- adresa nr. SVG_STZ/2067/04.12.2019 de la Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Suceava; 
- adresele nr. 3538 din 03.12.2019 si nr. 3546 din 04.12.2019 de la Colegiul National Nicu 

Gane; 
- adresele nr. 6212 din 09.12.2019 si 6240 din 10.12.2019 de la Colegiul Vasile 

Lovinescu; 
- adresele nr. 1671 si 1672 din 06.12.2019 de la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza; 
- adresa nr. 2323 din 09.12.2019 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu; 
- adresa nr. 551 din 09.12.2019 de la Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu; 
- adresa nr. 1933 din 09.12.2019 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea; 
- adresa nr. 1052 din 09.12.2019 de la GPN Voinicelul. 
- referatul nr. 51859 din 31.10.2019 de la Serviciul de evidenta persoanelor 

      -  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.19 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019; 
       În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 139, 
alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;       
    

HOTĂRĂŞTE 
Art.1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 
Art.2 : Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr. 2. 
Art.3: Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.4: Primarul, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.  

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier local, prof. Gabriel Matei 
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