
 

                                                              R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 12684/25.06.2020  
            
                 Proiect 

 
 

HOTARARE 
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea 
finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea obiectivului de investiţie 

“Noul Spital Municipal Fălticeni” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre  înregistrat la nr. 12683/25.06.2020;                 
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 199, alin. 1 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d si alin.(7) lit. i) şi k), 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 Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi 
oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea obiectivului 
de investiţie “Noul Spital Municipal Fălticeni”, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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                       PRIMAR 
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                                                   REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la 

necesitatea si oportunitatea finantarii achizitionarii aparaturii medicale 

pentru dotarea obiectivului de investiție  

“Noul Spital Municipal Falticeni” 

 

 

 
 

Având în vedere faptul că lucrările la investiția Spital Municipal Falticeni sunt 

finalizate și că pentru punerea în funcțiune a clădirii mai este necesara doar aparatura 

medicala, pentru care este efectuată deja procedura de achiziție, s-au făcut toate demersurile 

necesare pentru obținerea de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, a finanțării 

necesare. Întrucât până la această dată nu s-a primit răspuns la solicitările noastre și nu 

există predictibilitate în ce privește primirea sumelor de la bugetul de stat s-a analizat 

posibilitatea de a asigura suma necesară de la bugetul local. Necesarul fiind de cca. 

18.811.431 lei, suma este prea mare pentru a putea fi asigurata din surse proprii, cea mai 

bună soluție fiind contractarea unui credit pe termen lung.  

Consider ca darea in folosinta a noii cladiri a Spitalului Municipal Falticeni este o 

prioritate, iar achizitionarea dotarilor medicale va finaliza un demers de lunga durata. Noua 

cladire va deservi in conditii de confort sporit si la standarde actuale populatia municipiului, 

dar si a localitatilor zin zona.  

 

 

Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun 

Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de 

hotărâre. 

 

  

 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECTIA ECONOMICA 

                                                    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la 

necesitatea si oportunitatea finantarii achizitionarii aparaturii medicale 

pentru dotarea obiectivului de investitie “Noul Spital Municipal Falticeni” 

 

 

 
Analizand solicitarea Spitalului Municipal Falticeni privind finantarea achizitionarii 

aparaturii medicale pentru dotarea noii unitati spitalicesti din fonduri de la bugetul local, 

mentionez ca art. 45 din Legea 273/2006 a finantelor publice locale prevede ca: obiectivele de 

investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții 

anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv 

notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate 

investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

autoritatile locale pot finanta din bugetul local, atat cheltuielile curente, cat si cele de capital. 

 Suma necesara pentru a achizitiona aparatura necesara functionarii noului spital fiind de 

peste 18.800 mii lei, mult peste posibilitatile de finantare ale bugetului local, solutia viabila 

pentru finalizarea investitiei este cea de contractare a unei finantari rambursabile. 

 

 Fata de cele prezente, avind in  vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale si ale  Legii nr. 95 / 2006 propunem spre aprobare proiectul de hotarare. 

 

 

 

 

Director economic, 

Ec. Maria Bulaicon 

 

 

 



                                     Anexa la HCL nr.    din 29.06.2020 

   

Notă de fundamentare 

referitoare la necesitatea si oportunitatea finanțării achiziționării aparaturii medicale 

pentru dotarea obiectivului de investiție 

“Noul Spital Municipal Fălticeni” 

     

Având în vedere  faptul că lucrările de construire la obiectivul de investiție „Noul Spital 

Municipal Fălticeni” sunt finalizate, inclusiv lucrările de construcție a celor 3 scări exterioare de 

evacuare impuse de IJSU Suceava și respectiv achiziția și montajul dotărilor complementare 

actului medical, pentru a putea da în funcțiune noul spital este necesară găsirea surselor de 

finantare pentru achizitionarea aparaturii medicale necesare. 

Valoarea totală a acordurilor cadru incheiate cu furnizorii de echipamente medicale pentru 

dotarea noului spital este de 23.868.684 lei cu TVA si include  9 loturi. 

In anul 2020 Ministerul Sanatatii a alocat spitalului suma de 4.362.000 lei pentru 

achizitionarea de echipamente medicale, iar valoarea cofinatarii aferente de la buget local  este de 

568.650 lei. Din veniturile proprii ale spitalui s-a alocat suma de 110.103 lei, iar din donațiile 

primite suma de 16.500 lei.  

Ca urmare, valoarea  totală  prevazută în buget este de 5.057.253 lei , iar cu acești bani s-au 

comandat integral - loturile  5 - Statia centrala  sterilizare - in valoare de 922.227 lei si 7 - Paturi 

spital-  in valoare de 2.587.536 lei  și parțial din lotul 1 - Radiologie si imagistica medicala - în 

valoare de 1.547.490 lei. 

Pentru finalizarea dotării spitalului cu aparatura si echipamente  medicale, încât acesta să 

devină funcțional, mai este necesară suma de 18.811.431 lei  și care include urmatoarele loturi :  

 5.753.845 lei , Lot 1 – Radiologie si imagistica medicala – partial (aparat radiologic 

mobil, aparat Rx cu brat in C, osteodensitometru, computer tomograf, ecograf radiologic 

, aparat Rx grafie ),  

 838.612 lei ,Lot 2 – Echipamente anatomie patologica,  

 750.331 lei, Lot 3 -  Echipamente laborator analize medicale , 

 5.255.164 mii lei, Lot 4 – Bloc operator ( 6 Sali de operatie ) – mese de operatie si lampi 

scialitice, aparate de anestezie, electrocautere, aparate de aspiratie, etc, 



 4.097.570 lei ,Lot 6 – Echipamente  Compartiment de Primire Urgenta ( CPU ) si ATI  , 

 1.749.895 lei , Lot 8 – Echipamente recuperare medicala  si Kinetoterapie, 

 366.014 lei ,Lot 9 – Echipamente UTS. 

 

Noul Spital Municipal Falticeni are in structura un numar total de 93 de saloane (2-3 

paturi/salon) cu grup sanitar propriu, prize de fluide medicale pentru fiecare pat, conditii 

medicale si hoteliere ideale pentru tratarea pacientilor internati , avand si o sectie ATI cu un 

numar de 20 de paturi pentru pacientii internati  cu forme grave. 

 

Administrator Public,  

       Ing. Rusu Silviu Haralambie 


