
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr.   9452 /08.05.2020  

 
                                                                                                                    Proiect 

 
HOTARARE 

privind modificarea anexelor nr. 1 – 3 la  H.C.L. nr.  66/28.04.2020 referitoare la 
aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – 

economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea 
sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, 

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL 
FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de 
proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
 Având în vedere: 
        -   referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman, 
înregistrat la nr.  9451 /08.05.2020;  
 - solicitarea de clarificare a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est nr. 
14732 /06.05.2020; 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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 conformitate cu prevederile art. art. 129 alin. (2) lit. b si alin.(4) lit. a), art. 139 
alin. (3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 
                                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 – 3 la H.C.L. nr.  66/28.04.2020 
referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – 
economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a 
investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul „REABILITARE, EXTINDERE SI 
MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în 
vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    
 



 
  
 Art.2.  –   Anexele nr. 1, 2  şi 3 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art.3.  –   Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
 Art.4.  –   Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

                    

                       INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                   
                                                                 

                                                                              AVIZAT 
                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                    Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 
Nr. 9451 /08.05.2020 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 – 3 la  H.C.L. nr.  

66/28.04.2020 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a 
indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, 

precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin 
proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT 

PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, 
aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 

   
 

Municipiul Fălticeni  a preluat printr-un Contract de vânzare cumpărare nr. 6602 
din 15.03.2018, sistemul de iluminat public de la DELGAZ GRID S.A., în scopul 
intervenţiei asupra sistemului pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea acestuia. 

Deoarece Sistemul de iluminat prezintă deficienţe majore în ceea ce priveşte 

partea de alimentare ( cablurile fiind uzate), corpurile de iluminat fiind dotate cu lămpi cu 

vapori de sodiu sau de mercur, considerate neeconomice  la momentul actual şi stâlpii 

metalici care sunt deterioraţi în mare parte, a fost intocmita si depusa spre finantare 

cererea pentru implementarea unui Proiect de ,,Reabilitare, extindere si modernizare a 

sistemului de iluminat public din Municipiul Falticeni”, care  va fi finantat prin POR 2014-

2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C-Iluminat Public. 

Contribuţia financiară a Municipiului Fălticeni va fi de minim 2 % din totalul Cheltuielilor 

eligibile ale proiectului, iar contributia pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile va fi 

nula.  

Urmare a „Solicitarii de clarificare 6”, nr. 14732/06.05.2020 din partea Agentiei 

pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est cu privire la demararea etapei precontractuale 

este necesara revizuirea HCL nr. 66 din 28.04.2020 privind modificarea prevederile 

HCL nr.153/15.10.2018, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, a listei cuprinzand strazile incluse in proiect, cu 

informatii despre strazile si tronsoanele de strazi cuprinse in proiect, precum si 

descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiectul„ Reabilitare, 

extindere si modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Falticeni”, se solicita 

corelarea valorilor inscrise in Anexa1 (sectiunea 5.4) cu valorile din bugetul actualizat al 

proiectului. 



Totodata in aceeasi solicitare de clarificari se solicita completarea sectiunii 5.1 
din Anexa 1(tabel indicatori) cu referinta 2 privitoare la corpurile de iluminat, precum si 
asumarea Anexei 3, privind descrierea sumara a investitiei de catre proiectant.    

Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugăm să analizaţi şi să aprobaţi în limita 
prevederilor legale, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI  FALTICENI  
Administrator public 
Nr. 9453 / 08.05.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 – 3 la  H.C.L. nr.  

66/28.04.2020 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a 
indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, 

precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin 
proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT 

PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, 
aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 

 

Proiectul „ Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public din 

Municipiul Falticeni” este cuprins in „Strategia de dezvoltare locala a Municipiului 

Falticeni, judetul Suceava pentru perioada 2014-2020” si in  „ Strategia pentru eficienta 

energetica a Municipiului Falticeni”si va fi finantat prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 3, 

Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C-Iluminat Publica, acesta fiind aprobat  in 

sedinta extraordinara din 15.03.2018 de Consiliul Local al Municipiului Falticeni. 

In urma evaluarilor de conformitate administrativa si de eligibilitate a cererii de 

finantare depuse de catre UAT Municipiul Falticeni, cat si a evaluarilor tehnice si 

financiare ale proiectului si a solicitarilor de clarificari,  pentru a obtine  finantarea in 

cadrul Programului Operational Regional  2014-2020, proiectul a ajuns in faza de  a fi 

„selectat pentru finantare”. 

Urmare a „Solicitarii de clarificare 6”, nr. 14732/06.05.2020 din partea Agentiei 

pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est cu privire la demararea etapei precontractuale 

este necesara revizuirea anexelor HCL nr. 66 din 28.04.2020 privind modificarea 

prevederile HCL nr.153/15.10.2018, privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, a listei cuprinzand strazile si tronsoanele 

de strazi incluse in proiect, cu informatii despre numarul de carte funciara,numarul 

cadastral, suprafata in mp si un istoric al acestora cu mentiunile referitoare la actele de 

dezmembrare sau alipire ale acestor strazi, sau tronsoane de strazi, precum si 

descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiectul„ Reabilitare, 

extindere si modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Falticeni”, se solicita 

corelarea valorilor inscrise in Anexa1 (sectiunea 5.4) cu valorile din bugetul actualizat al 

proiectului. 



Totodata in aceeasi solicitare de clarificari se solicita completarea sectiunii 5.1 

din Anexa 1(tabel indicatori) cu referinta 2 privitoare la corpurile de iluminat, precum si 

asumarea Anexei 3, privind descrierea sumara a investitiei de catre proiectant.    

Urmare a celor prezentate mai sus, consider legală şi oportună modificarea HCL 

de aprobare a Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii  „ Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public din 

Municipiul Falticeni”. 

 

 

 

Administrator Public, 

Ing. Silviu Haralambie Rusu 

         

 
 


