
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                     
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivulu i de investi ţii „ÎNFIIN ŢARE 
INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT NADA FLORILOR”  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
            - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 20306 / 30.09.2013; 

În temeiul prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare,  
            În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (4) lit. f) si alin. (6), lit. a, pct. 14 si art. 45, 
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  proiectul tehnic al obiectivului de investiţii „ÎNFIINŢARE 
INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT NADA FLORILOR”, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2:  Valoarea totală a proiectului este de 13.504.358,44 lei, din care: 
- valoarea eligibilă a proiectului: 12.446.078,40 lei; 
- valoarea neeligibilă a proiectului:  877.765,00 lei; 
- TVA neeligibilă: 180.515,04 lei. 

               Art. 3:  Municipiul Fălticeni va asigura cheltuielile neeligibile şi resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Contribuţia proprie în proiect este de 7.281.319,24 lei, din care: 

- Contribuţia la cheltuieli eligibile: 6.223.039,20 lei; 
- Contribuţia la cheltuieli neeligibile: 877.765,00 lei; 
- TVA neeligibilă: 180.515,04 lei. 
- Asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.223.039,20  lei. 
    Art. 4:  Orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

               Art. 5:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
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