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JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
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Nr. 18173 / 20.08.2021 
Proiect 

 
HOTARARE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al 
obiectivelor de investiție: „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ TERMICĂ CE 

DESERVEŞTE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13, municipiul 
Fălticeni, judeţul Suceava” şi „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE CANALIZARE, 

STRADA RĂZEŞILOR DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI ” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        -   referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  18158 /20.08.2021; 
        -  prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

         În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c si alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) și 
e) 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.  Se aprobă indicatorii tehnico – economici şi devizul general al 
obiectivului de investiție „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ TERMICĂ CE 
DESERVEŞTE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13, municipiul 
Fălticeni, judeţul Suceava”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2. 
 Art. 2.  Se aprobă indicatorii tehnico – economici şi devizul general al 
obiectivului de investiție „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE CANALIZARE, 
STRADA RĂZEŞILOR DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI ”, conform anexelor nr. 3 și nr. 4. 
 Art.  3.  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 4. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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