
                                                          
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 
 Nr.  13480/07.07.2020 

 
                                                                                                                    Proiect 

 
HOTARARE 

privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor 
tehnico – economici (faza SF), a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, 
descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi aprobarea 

proiectului „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, Operaţiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  
13479/07.07.2020;  
         - solicitarea de clarificări nr. 8 transmisă de către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord – Est, înregistrată sub nr. 22527/OI/07.07.2020; 
 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 actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF),  a 
indicatorilor tehnico – economici, a  listei cuprinzând străzile incluse în proiect, 
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 în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuințelor, Operatiunea C - Iluminat public, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, conform anexelor nr. 1 – 3. 



  

 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI 
MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ” în 
cuantum de 15.228.939,25 lei (inclusiv TVA).                               

 Art.3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 
de 303.674,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare, extindere si 
modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Fălticeni, precum si 
asigurarea cheltuielilor neeligibile in valoare de 45.199,20 lei (inclusiv TVA). 

 Art.4. Se aprobă proiectul „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE 
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”. 

 Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat 

public din Municipiul Fălticeni” în condiții optime se vor asigura din bugetul local al 
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava. 

 Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

 Art.7. Se împuternicește domnul GHEORGHE CATALIN COMAN, primarul 
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava să semneze toate actele necesare implementării 
proiectului şi contractul de finanţare în numele municipiului Fălticeni. 

           Art.8. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.9. Orice alte prevederi contrare se abrogă. 

 Art.10. 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 
PRIMARIA MUNICIPIULUI  FALTICENI  
Administrator public 
Nr. 13481/07.07.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico – economice, a 

indicatorilor tehnico – economici (faza SF), a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, descrierea 
sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi aprobarea proiectului „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/1/7Regiuni 
 
 

Ca urmare a vizitei in teren aferenta etapei Evaluare tehnica si Financiara  din data de 

01.07.2020 (efectuata in conformitate cu prevederile instructiunilor AMPOR 145/23.03.2020)  si 

conform solicitatIlor de clarificare nr. 8, cu nr. 22527/OI/07.07.2020, se solicita revizuirea documentatiei 

necesare continuarii procesului de verificare a cererii de finantare. 

Revizuirea solicitata cuprinde: 

- excluderea din proiect a  lucrarilor de extindere prevazute pe strada Nufarului( 11 stalpi beton cu 

arcade, 11 corpuri de iluminat lred si 420m conductor aerian, inclusive sistemul de alimentare); 

-excluderea   lucrarilor aferente celor 3 stalpi existenti pe strada Campului; 

- incadrarea in categoria cheltuielior neeligibile a costurilor de inlocuire pentru cei 3 stalpi aflati pe 

strada Armatei amplasati in interioruil unor proprietati private. 

Ca urmare a acestor constatari, documentatia tehnico-economica , indicatorii tehnico-

economici, lista strazilor cuprinse in proiect, devizul general al proiectului, vor suferi modificari, motiv 

pentru care propun Consiliului Local al municipiului Falticeni,  aprobarea documentatiei tehnico- 

economice,   a indicatorilor tehnico-economici (faza SF) actualizate, a listei actualizate ce cuprinde 

strazile incluse in proiect, aprobarea proiectului,  precum si descrierea sumara actualizata a investitiei 

propusa  a fi realizata prin proiectul  “REABILITARE , EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT 

PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI” 

 

Administrator Public, 
Ing. Silviu Haralambie Rusu 

                                                  



                                                     R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
P R I M A R 

                                                                                                   
                                                                                              
                                                                                      Nr.  13479/07.07.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico – 

economice, a indicatorilor tehnico – economici (faza SF), a listei cuprinzând străzile 
incluse în proiect, descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi 
aprobarea proiectului „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/1/7Regiuni 

 

  Ca urmare a vizitei in teren aferenta etapei Evaluare tehnica si Financiara  din data de 

01.07.2020 (efectuata in conformitate cu prevederile instructiunilor AMPOR 145/23.03.2020)  si 

conform solicitatrlor de clarificare nr. 8, cu nr. 22527/OI/07.07.2020, se solicita revizuirea 

documentatiei necesare continuarii procesului de verificare a cererii de finantare. 

Revizuirea solicitata cuprinde: 

- excluderea din proiect a  lucrarilor de extindere prevazute pe strada Nufarului( 11 stalpi beton 

cu arcade, 11 corpuri de iluminat lred si 420m conductor aerian, inclusive sistemul de 

alimentare); 

-excluderea   lucrarilor aferente celor 3 stalpi existenti pe strada Campului; 

- incadrarea in categoria cheltuielior neeligibile a costurilor de inlocuire pentru cei 3 stalpi 

aflati pe strada Armatei amplasati in interioruil unor proprietati private. 

 Ca urmare a acestor constatari, documentatia tehnico-economica ,  indicatorii tehnico-

economici, lista strazilor cuprinse in proiect, devizul general al proiectului, vor suferi mofificari, 

motiv pentru care propun Consiliului Local al municipiului Falticeni,  aprobarea documentatiei 

tehnico economice   a indicatorilor tehnico-economici (faza SF) actualizate, a listei actualizate 

ce cuprinde strazile incluse in proiect, aprobarea proiectului,  precum si descrierea sumara 

actualizata a investitiei propusa  a fi realizata prin proiectul  “REABILITARE , EXTINDERE SI 

MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI” 

Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugăm să analizaţi şi să aprobaţi în limita 

prevederilor legale, prezentul proiect de hotărâre. 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe Catalin Coman 


