ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului de colectare, transport şi descarcare a deseurilor
municipale la Depozitul conform MOARA
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 14995/03.07.2019
- raportul de specialitate al Compartimentului mediu înregistrat la nr.
14996/03.07.2019;
- adresa nr. 1071/03.07.2019 transmisă de către S.C.GOSCOM S.A. Fălticeni
însoţită de Fişa de fundamentare;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

În baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. h, art. 8, art. 12, alin. 3 din Legea nr. 101/2006
privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor precum şi ale
prevederilor art. 22, alin. 2, art. 50, alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), art. 36, alin. (6), art. 45, alin. (1), art. 47, art.
49, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tariful de colectare, transport şi descărcare a deseurilor
municipale - fractia umedă la Depozitul conform Moara, în cuantum de 88,23 lei/mc fară
TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 16,76 lei, respectiv un tarif de 220,58 lei/tonă
fară TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 41,91 lei.
Art.2. Tariful de colectare, transport, descărcare a deseurilor municipale - fractia
uscată la Depozitul conform Moara se menţine la valoarea de 152,87 lei/mc, la care se

adaugă TVA în valoare de 29,05 lei, respectiv un tarif de 611,48 lei/tonă fara TVA, la care
se adaugă TVA în valoare de 116,18 lei.
Art.3.Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate de specialitate, şi
S.C. Goscom S.A Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Chirilă Gabriela-Violeta
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 29.08.2019
Nr. 140

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea a două imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului
Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman,
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 18510 / 21.08.2019;
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat
sub nr. 18604/22.08.2019;
- 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 şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

În temeiul prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin.
3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 32205 în suprafață de
61000 m.p., proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, situat pe str.Ş omuzului, f.n., în
patru corpuri de proprietate, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului,
respectiv:
a) un corp de proprietate cu suprafaţa S1= 21.018 mp, pe care este
amplasată noua staţie de epurare;
b) un corp de proprietate cu suprafaţa S2= 2.818 mp, reprezentând zona
tampon;
c) un corp de proprietate cu suprafaţa S3 = 16.550 mp;
d) un corp de proprietate cu suprafaţa S4 = 20.614 mp , care constituie
zona tampon.
Art.2. Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 33068 în suprafață de
1307 m.p., proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, situat pe str. Ion Creangă, nr.
19, în două corpuri de proprietate, conform planului de amplasament și delimitare a
imobilului, respectiv:

a) un corp de proprietate cu suprafaţa S1 = 1016 mp, pe care este
amplasată construcţia C1;
b) un corp de proprietate cu suprafaţa S2 = 291 mp.
Art.3. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
Compartimentului gestionarea domeniului public/privat şi Serviciul juridic din cadrul
Primăriei Municipiului Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Chirilă Gabriela-Violeta
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 29.08.2019
Nr. 136

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Devizului general al investiţiei în continuare „Spital
Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, județul Suceava”
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 18677 /22.08.2019;
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat
sub nr. 18701/23.08.2019 ;
- adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 11068 / 19.08.2019;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

În baza prevederilor art. 15 din 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 temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) și
art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă actualizarea Devizului general al investiţiei în continuare
„Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, județul
Suceava”, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.3. – Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Chirilă Gabriela-Violeta
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 29.08.2019
Nr. 138

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

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.
18715 din 23.08.2019;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 18716 din 23.08.2019;
- referatul nr. 18710 din 23.08.2019 de la Serviciul financiar-contabilitate;
- adresa nr. 1112 din 21.08.2019 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea
- adresa nr. 918 din 21.08.2019 de la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza
- adresa nr. SVG_STZ/1250 din 19.08.2019 de la Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Suceava;
- adresa nr. 373/22.07.2019 de la G.P.N. Voinicelul
- solicitarea nr. 18734 din 23.08.2019 catre ISJ Suceava
- adresele nr. 10905 din 12.08.2019 si 10202 din 21.08.2019 de la Spitalul municipal
Falticeni ;
- referatul nr. 17172 din 01.08.2019 de la compartimentul de administrare a domeniului public
- referatul nr. 18619/22.08.2019 de la Directia Urbanism
- referatul nr. 18478 din 21.08.2019 de la Serviciul Admistrativ – Control/ Achizitii Publice
- referatul nr. 18193 din 12.08.2019 de la Serviciul Juridic
- referatele nr. 18689 si 18690 din 23.
08.2019 de la Directia Tehnica
- referatul nr. 16947 din 30.07.2019 de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu-Birlic
- referatul nr. 18528 din 21.08.2019 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu
- referatul nr. 3793 din 21.08.2019 de la Colegiul Vasile Lovinescu
- referatul nr. 15900 din 16.07.2019 de la Muzeul Apelor Mihai Bacescu
- referatul nr. 2260 din 27.08.2019 de la Colegiul National Nicu Gane
- referatele nr. 441 si 443 din 20.08.2019 si nr.454 din 27.08.2019 de la Muzeul de Arta Ion
Irimescu
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor 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), art 48 si art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 63 / 2017, ale Ordinului
Ministerului Finantelor Publice nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor

de către instituţiile publice si prevederile art. 1 al.1 si al 2, si art. 4 lit b din Legea 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare si OG nr. 12/2019
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
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 integral sau partial
finantate din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2.
Art.3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform Anexei
nr. 3.
Art.4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2019,
conform Anexei nr. 4.
Art.5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform Anexei
nr. 5.
Art.6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2019,
conform Anexei nr. 6.
Art.7: Se aproba ca suma de 800 lei incasata din sponsorizari, sa fie utilizata pentru
deplasarea trupei de dans K-lipso la Concursul National de Dans, Navodari 2019, in conformitate
cu prevederile contractelor de sponsorizare.
Art.8: Se majoreaza cu 87.800 lei contractul de finantare nerambursabila incheiat cu
Asociatia Sportiva Somuzul, pentru ramura sportiva fotbal.
Art.9: Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.10: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Chirilă Gabriela-Violeta
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 29.08.2019
Nr. 133

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara
3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B

Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava:
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin
Coman, înregistrată la nr. 19064/28.08.2019;
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii
înregistrat sub nr. 19089/29.08.2019;
avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor
istorice si de arhitectura;
În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, ale Ordinului nr. 2228/2016 din 21 noiembrie 2016 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei
energetice, beneficiari persoane juridice si ale Ordinului nr. 3228/2016 din 27.12.2016
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări
destinate eficienţei energetice, axa prioritara 3 , prioritate de investitii 3.1, operaţiunea B –
clădiri publice, precum şi ale prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10)
și art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE
ART.1 Se aproba proiectul “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA
"IOAN CIUREA” in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, POR/2016//3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3,

Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, in cuantum de 4.388.846,36 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Se aproba contributia proprie in cadrul proiectului a sumei de 1.553.069,28
lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia
de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 56.715,55 lei, reprezentand
cofinantarea proiectului “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN
CIUREA”, municipiul Falticeni, judetul Suceava”.
Art.4. Se aproba indicatorii tehnico-economici (indicatorii valorici) pentru obiectivul
de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, municipiul
Falticeni, judetul Suceava rezultati in urma actualizarii Devizului General dupa finalizarea
procedurilor de achizitii majoritare (in corelare cu contractele atribuite), cu mentiunea ca
restul indicatorilor tehnico-economici (conform contract de finantare) nu se modifica.
Art.5. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
implementarii proiectului “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN
CIUREA”, pentru implementarea in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al
Municipiului Falticeni, judetul Suceava.
Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului
in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7. Se imputerniceste domnul Coman Gheorghe-Catalin, primarul municipiului
Falticeni sa semneze toate actele necesare in numele municipiului Falticeni.
Art.8. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Chirilă Gabriela-Violeta
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 29.08.2019
Nr. 143

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru modificarea Art. 2, Art. 3 si Art. 4 din HCL nr. 73 din 15.04.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General actualizat si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara
3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B si pentru modificarea indicatorilor
valorici din anexa nr. 1 la HCL nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Documentatiei
de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investitii REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara
3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B prezentati la Sectiunea 9.1

Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava:
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin
Coman, înregistrată la nr. 19066/28.08.2019;
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii
înregistrat sub nr. 19088/29.08.2019;
avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor
istorice si de arhitectura;
În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, ale Ordinului nr. 2228/2016 din 21 noiembrie 2016 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei
energetice, beneficiari persoane juridice si ale Ordinului nr. 3228/2016 din 27.12.2016
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări
destinate eficienţei energetice, axa prioritara 3 , prioritate de investitii 3.1, operaţiunea B –
clădiri publice, precum şi ale prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10)
și art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 73/15.04.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General actualizat si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea obiectivului de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA” – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea
B, care va avea urmatorul continut:
“Art. 2: Se aproba Devizul General actualizat in urma realizarii procedurilor de
achizitii majoritare (in corelare cu contractele atribuite) pentru obiectivul de investitii
“REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA” – Axa prioritara 3,
Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – cladiri publice, cod SMIS 118042, conform
Anexei 2”.
Art.2: Se aproba modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 73/15.04.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General actualizat si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea obiectivului de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA” – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea
B, care va avea urmatorul continut:
“Art.2 Se aproba valoarea totala a proiectului “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, municipiul Falticeni, judetul Suceava, in cuantum de
4.388.846,36 lei (inclusiv TVA).”
Art.3: Se aproba modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 149/28.09.2017 privind
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “REABILITARE TERMICA
SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA” – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
Operatiunea B, care va avea urmatorul continut:
“Art.3: Se aproba contributia proprie in cadrul proiectului a sumei de 1.553.069,28
lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia
de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 56.715,55 lei, reprezentand
cofinantarea proiectului “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN
CIUREA”, municipiul Falticeni, judetul Suceava”.
Art.4: Se modifica continutul Anexei 1 la HCL nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea obiectivului de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA” – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea
B, care va avea urmatorul continut:
“9.1. Indicatori valorici:
9.1.1.
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 4.388.846,36 lei
din care constructii montaj (C+M): 2881527,78 lei
9.1.2 esalonarea investitiei (INV/C+M):
Anul 1 (I/C+M) (inclusiv TVA) – 227190,00 lei / 0,00 lei
Anul 2 (I/C+M) (inclusiv TVA) – 4161656,36 lei / 2881527,78 lei “

Art.5: Celelalte prevederi ale anexei nr. 1 la HCL nr. 149/28.09.2017 privind
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “REABILITARE TERMICA
SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA” – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
Operatiunea B, rămân neschimbate.
Art.6. Primarul municipiului Falticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Proiectului tehnic, a Devizului general actualizat şi a indicatorilor
tehnico- economici pentru obiectivul de investitii REABILITARE TERMICĂ CANTINĂ „
COLEGIUL NAŢIONAL NICU GANE „ Fălticeni – cod SMIS 117844

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman,
înregistrată la nr. 19165/29.08.2019 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat
sub nr. 19167/29.08.2019;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor
istorice si de arhitectura;
În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, ale Ordinului nr. 2228/2016 din 21 noiembrie 2016 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei
energetice, beneficiari persoane juridice si ale Ordinului nr. 3228/2016 din 27.12.2016
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări
destinate eficienţei energetice, axa prioritara 3 , prioritate de investitii 3.1, operaţiunea B –
clădiri publice, precum şi ale prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) și
art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii “REABILITARE
TERMICĂ CANTINĂ „ COLEGIUL NAŢIONAL NICU GANE „ Fălticeni – cod SMIS 117844,
conform anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobă Devizul general actualizat şi indicatorii tehnico – economici pentru
obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICĂ CANTINĂ „COLEGIUL NAŢIONAL NICU
GANE „ Fălticeni – cod SMIS 117844, conform anexei nr. 2.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului “REABILITARE TERMICĂ CANTINĂ
„COLEGIUL NAŢIONAL NICU GANE „ Fălticeni – cod SMIS 117844”, în cuantum de
3.373.955,75 lei (inclusiv TVA).
Art.4: Se aprobă contribuția proprie în cadrul proiectului a sumei de 1.456.256,04
lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 39.136,73 lei reprezentând
cofinanțarea proiectului “ “REABILITARE TERMICĂ CANTINĂ „COLEGIUL NAŢIONAL NICU
GANE „ Fălticeni – cod SMIS 117844”.
Art.5: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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