
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 22611 / 02.11.2020 
Proiect 

HOTARARE 
privind modificarea prevederilor HCL nr. 79/19.05.2020 referitoare la aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale, precum şi a devizului general centralizator 
aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si peisagistică a obiectivului – Parc Public - str. Mihai 
Eminescu, nr. 4”, „Reabilitare termică corp B- Muzeul de Arta Ion Irimescu”; „Restaurare monument 
istoric Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni”,   în vederea finanţării acestuia în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, 
apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI(COD NR. POR/381/13)  

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  22610/ 02.11.2020;  

         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;  
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b si alin.(4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
 Art. 1. (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 334.015,07 lei, 

reprezentând cheltuieli neeligibile în cuantum de 222.471,26 lei, cât şi contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 111.543,81 lei, pentru cofinanțarea proiectului 
„Modernizare arhitecturală si peisagistica a obiectivului –Parc Public-str. Mihai Eminescu, nr.4”; 
„Reabilitare termica corp B- Muzeul de Arta Ion Irimescu”; „Restaurare monument istoric Casa 
Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni”.  

 (2) La contribuția proprie a beneficiarului se vor adăuga și cheltuielile conexe ce pot surveni 
pe perioada de implementare a proiectului. 
           Art.2. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                prof. Gheorghe-Cătălin Coman                                       Avizat 
                                                                                       Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
 
 
                      
 
 

http://www.afm.ro/main/programe/casa_verde_plus/2016/ghid_casa_verde_plus_persoane_juridice.pdf
http://www.afm.ro/main/programe/casa_verde_plus/2016/ghid_casa_verde_plus_persoane_juridice.pdf
http://www.afm.ro/main/programe/casa_verde_plus/2016/ghid_casa_verde_plus_persoane_juridice.pdf


 
 
 
 
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                         PRIMAR                                                                                                                                
                 
                                                                                                  Nr.  22610 /02.11.2020 
                                                                         

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 79/19.05.2020 referitoare la 
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale, precum şi a 
devizului general centralizator aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si peisagistică 
a obiectivului – Parc Public - str. Mihai Eminescu, nr. 4”, „Reabilitare termică corp B- Muzeul 
de Arta Ion Irimescu”; „Restaurare monument istoric Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din 

Municipiul Fălticeni”,   în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI(COD NR. POR/381/13)  
 

 
 

UAT Municipiul Falticeni a depus pe data de 28.09.2018 o cerere de finantare cu fonduri 

europene prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 13- sprijinirea regenerarii 

oraselor mici si mijlocii, prioritatea de investitii 13.1- imbunatatirea calitatii vietii a populatiei in 

orasele mici si mijlocii din Romania, pentru sistemul integrat de  proiecte, avand ca obiective de 

investitii: „Modernizare arhitecturala si peisagistica a obiectivului Parc Public- str. Mihai Eminescu”; 

„ Reabilitare termica corp B „Muzeul de Arta „Ion Irimescu””, „Restaurare monument istoric- Casa 

Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Falticeni”.  

 In urma etapei de  evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii  proiectului, la 

aceasta data  cererea de finantare se afla in faza evaluarilor tehnice si financiare, motiv pentru 

care se solicita prin adresa cu nr. 14492/05.05.2020, sosita de la Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Nord-Est, actualizarea devizului general centralizator, actualizarea devizelor generale 

pentru fiecare tronson in parte, precum si actualizarea indicatorilor tehnico- economici, pentru cele 

trei obiective de investitii, in conformitate cu instructiunea 112/08.03.2019 a Autoritatii de 

Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din OUG nr. 114/28.12.2018. 

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

legale, prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof.Gheorghe Cătălin Coman 
 

 

 



 

     R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
        ADMINISTRATOR PUBLIC 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind  modificarea prevederilor HCL nr. 79/19.05.2020 referitoare 

la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale, precum şi 
a devizului general centralizator aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si 

peisagistică a obiectivului – Parc Public - str. Mihai Eminescu, nr. 4”, „Reabilitare termică 
corp B- Muzeul de Arta Ion Irimescu”; „Restaurare monument istoric Casa Memoriala Mihail 
Sadoveanu din Municipiul Fălticeni”,   în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de 
proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI(COD NR. POR/381/13)  

 

 UAT Municipiul Falticeni a depus pe data de 28.09.2018 o cerere de finantare cu fonduri europene 

prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 13- sprijinirea regenerarii oraselor mici si 

mijlocii, prioritatea de investitii 13.1- imbunatatirea calitatii vietii a populatiei in orasele mici si mijlocii din 

Romania, pentru sistemul integrat de  proiecte, avand ca obiective de investitii: „Modernizare arhitecturala si 

peisagistica a obiectivului Parc Public- str. Mihai Eminescu”; „ Reabilitare termica corp B „Muzeul de Arta 

„Ion Irimescu””, „Restaurare monument istoric- Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul 

Falticeni”.  

 In urma etapei de  evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii  proiectului, la aceasta data  

cererea de finantare se afla in faza evaluarilor tehnice si financiare, motiv pentru care se solicita prin adresa 

cu nr. 14492/05.05.2020, sosita de la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, actualizarea devizului 

general centralizator, actualizarea devizelor generale pentru fiecare tronson in parte, precum si actualizarea 

indicatorilor tehnico- economici, pentru cele trei obiective de investitii, in conformitate cu instructiunea 

112/08.03.2019 a Autoritatii de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din OUG nr. 

114/28.12.2018. 

Urmare a celor prezentate mai sus, propun  Consiliului Local al municipiului Falticeni aprobarea 

actualizarii devizului general centralizator, a devizelor  generale pentru fiecare tronson in parte si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru sistemul integrat de  proiecte, avand ca obiective de investitii: 

„Modernizare arhitecturala si peisagistica a obiectivului Parc Public- str. Mihai Eminescu”; „ Reabilitare 

termica corp B „Muzeul de Arta „Ion Irimescu””, „Restaurare monument istoric- Casa Memoriala Mihail 

Sadoveanu din Municipiul Falticeni”, cod SMIS 124462.. 

 

Administrator public 

Ing. Rusu Silviu Haralambie 

 

 
 
 
 

 
 

 


