ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea, oportunitatea şi justificarea
realizării documentaţiei de finanţare a Proiectului " Restaurarea, modernizarea şi consolidarea
patrimoniului cultural şi a infrastructurii conexe la Muzeul de Artă
< Ion Irimescu> din municipiul Fălticeni, judeţul Suceava"
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 19027/12.09.2008;
- H.C.L. nr. 96/25.10.2007 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni
pentru perioada 2007 - 2013;
- Ghidul solicitantului, Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 5, Domeniul
Major de Intervenţie 5.1. - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului
public şi privat al municipiului, sevicii şi comerţ şi Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport,
turism şi agrement;
În temeiul prevederilor art. 46, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, ale O.U.G
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, H.C.L. nr. 96/25.10.2007 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni pentru perioada 2007 - 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”b”, alin. 4, lit. d, art. 126, art.45, alin. 1 şi art. 49
din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea, oportunitatea şi justificarea
realizării documentaţiei de finanţare a Proiectului " Restaurarea, modernizarea şi consolidarea
patrimoniului cultural şi a infrastructurii conexe la Muzeul de Artă < Ion Irimescu> din municipiul
Fălticeni, judeţul Suceava" , prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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