
 

 

 

 

                       R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI     PROIECT 

                      FĂLTICENI               

          Nr. 3516 din 10.02.2021        

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea unor sume pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital în anul 2021 

  

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului Primar, Gheorghe-Cătălin Coman, nr. 3515 din 10.02.2021; 

- referatele 2602 din 01.02.2021, nr. 3444 si 3484 din 10.02.2021 de la Serviciul Managementul 

Proiectelor; 

- adresa nr. 193 din 05.02.2021 de la Colegiul National Nicu Gane 

- referatul nr. 3453 din 10.02.2021 de la Compartimentul Mediu  

- referatul nr. 3472 din 10.02.2021 de la Directia de Asistenta Sociala 

 

În baza prevederilor art. 19, art. 41 alin. 1, art. 46  şi art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG 3/2021privind 

unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva 

COVID -19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 139, 

alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

     HOTĂRĂŞTE    
 

Art. 1: Se aprobă alocarea din excedentul anilor precedenti a sumei de 208.950 lei pentru 

obiectivele de investitii din Anexa, care face parte din prezenta. 

           Art. 2: Obiectivele mentionate la art.1. vor fi cuprinse in sectiunea de dezvoltare a Bugetului 

Local pe anul 2021 si in Programul de investitii pentru anul 2021. 

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local, sectiunea de functionare, a sumei de 70.000 lei 

necesara pentru amenajarea si functionarea unui centru de vaccinare impotriva COVID-19, astfel: 

- 46.000 lei reprezentand cheltuieli pentru dotarea unui centru de vaccinare cu trei fluxuri 

- 24.000 lei pentru cheltuieli curente aferente acestuia.   

Art. 4: Se aprobă alocarea din Fondul pentru inchiderea depozitului neconform de desuri (nou) 

si pentru urmarirea acestuia postinchidere a sumei de 160.650 lei pentru Intocmirea Proiectului 

Tehnic al obiectivului Inchidere depozit temporar de deseuri menajere din municipiul Falticeni, jud. 

Suceava. 

           Art. 5: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  



 

INITIATOR, 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman                         

               

                                                                                                                        AVIZAT                                                                                        

                                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                      Jr. Mihaela Busuioc                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ROMÂNIA                                                                          Nr. 3515 / 10.02.2021                      

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

                 PRIMAR       
 

                                                  REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind privind alocarea unor sume 

pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital în anul 2021 

 

Astazi, 11.02.2021, nu este inca aprobat bugetul de stat si, ca urmare, nici bugetul local. Pana 

la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Falticeni pe anul 2021 este necesara 

alocarea unor fonduri pentru cheltuieli cu caracter urgent.  

Pentru accesarea de finantare din fonduri guvernamentale sau de la UE trebuie intocmite 

documentatii tehnice si cereri de finantare. Avand in vedere ca excedentul din anii precedenti este in 

valoare de peste 2.395.000 lei, propun ca din aceasta suma sa alocam 184.450 lei pentru urmatoarele 

cheltuieli de investitii: 

- Intocmire studiu de fezabilitate - Construire Cresa, municipiul Falticeni – 28.650 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere GPP Pinocchio, municipiul Falticeni” – 33.000 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere GPP Dumbrava Minunata, municipiul Falticeni” -33.000 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere GPP Licurici, municipiul Falticeni - 33.000 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere Cantina scolara Colegiul Vasile Lovinescu, municipiul Falticeni” - 

33.000 lei 

- Actualizare documentatie tehnica pentru obiectivul Reabilitare termica camin, str. Aleea 

Teilor f.n. – Colegiul National Nicu Gane, in vederea cresterii eficientei energetice 

(expertiza tehnica, studiu geotehnic, audit energetic, D.A.L.I., studiu topografic) - 33.000 

lei 

Odata cu executarea lucrarilor de reabilitare la obiectivul „Restaurare monument istoric 

Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea” s-a constatat ca este necesara achizitionarea unei centrale termice 

de putere nominala de 80 kW si echipamentele necesare ( 4 pompe de circulare agent termic si un vas 

de amestec agent termic), cea existenta avand o perioada de exploatare expirata, fiind uzata fizic si 

moral. Centrala noua, in valoare estimata de 24.500 lei va avea un randament superior si va respecta 

ultimele normative indicate de UE. 

Colegiul National Nicu Gane solicita alocarea sumei de 20.000 lei pentru cheltuieli de 

reparatii la dusumeaua cancelariei. In urma decopertarii s-a constatat ca sunt necesare lucrari 

complexe de hidroizolatie, turnare sapa, montat parchet etc. 

Obiectivele propuse vor fi incluse în programul anual de investitii pe anul 2021 al 

municipiului Fălticeni, precum si in bugetul local, detaliat pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.  

 Pentru inchiderea depozitului temporar de desuri menajere din municipiu este necesara 

realizarea unui proiect tehnic in valoare estimata de 160.650 lei, suma ce va fi alocata din Fondul 

pentru inchiderea depozitului neconform de desuri (nou) si pentru urmarirea acestuia postinchidere. 

Pentru amenajarea si functionarea unui centru de vaccinare impotriva COVID-19, organizat 

conform prevederilor legale, este necesara asigurarea sumei de 70.000 lei, astfel: 



- 46.000 lei reprezentand cheltuieli pentru dotarea unui centru de vaccinare cu trei fluxuri 

- 24.000 lei pentru cheltuieli curente aferente acestuia.   

Cheltuielile sus-mentionate sunt aferente sectiunii de functionare si vor fi asigurate din 

veniturile incasate in anu 2021. 

          Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun Consiliului Local 

aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 356.920 lei pentru finantarea in anul 2017 a 

obiectivelor sus-mentionate.  

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ROMÂNIA 

             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                              Nr.  3517/10.02.2021 

          DIRECTIA ECONOMICA              

            
 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
        la proiectul de hotărâre privind privind alocarea unor sume 

       pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital în anul 2021 

 

 
Proiectul de hotărâre se refera la alocarea a sumei de 459.600 lei pentru finantarea unor 

cheltuieli, dupa cum urmeaza: 

 
1. Cheltuieli curente ( sectiunea de functionare) 

Pentru amenajarea si functionarea unui centru de vaccinare impotriva COVID-19, organizat 

conform prevederilor legale ( OUG 3/2021 cu modificarile si completarile ulterioare), este necesara 

asigurarea sumei de 70.000 lei, astfel: 

 46.000 lei reprezentand cheltuieli pentru dotarea unui centru de vaccinare cu trei fluxuri 

 24.000 lei pentru cheltuieli curente aferente acestuia.   

 Aceste cheltuielile vor fi asigurate din veniturile incasate in anul 2021. 

 

2. Cheltuieli de capital ( sectiunea de dezvoltare) – 228.950 lei 
Pentru accesarea de finantare din fonduri guvernamentale sau de la UE trebuie intocmite 

documentatii tehnice si studii. Propunem realizarea urmatoarelor cheltuieli, a caror valoare totala este 

de 184.450 lei: 

- Intocmire studiu de fezabilitate - Construire Cresa, municipiul Falticeni – 28.650 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere GPP Pinocchio, municipiul Falticeni” – 33.000 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere GPP Dumbrava Minunata, municipiul Falticeni” -33.000 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere GPP Licurici, municipiul Falticeni - 33.000 lei 

- Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru 

obiectivul „Extindere Cantina scolara Colegiul Vasile Lovinescu, municipiul Falticeni” - 

33.000 lei 

- Actualizare documentatie tehnica pentru obiectivul Reabilitare termica camin, str. Aleea 

Teilor f.n. – Colegiul National Nicu Gane, in vederea cresterii eficientei energetice 

(expertiza tehnica, studiu geotehnic, audit energetic, D.A.L.I., studiu topografic) - 33.000 

lei 

Odata cu executarea lucrarilor de reabilitare la obiectivul „Restaurare monument istoric 

Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea” s-a constatat ca este necesara achizitionarea unei centrale termice 

de putere nominala de 80 kW si echipamentele necesare ( 4 pompe de circulare agent termic si un vas 

de amestec agent termic), cea existenta avand o perioada de exploatare expirata, fiind uzata fizic si 



moral. Centrala noua, in valoare estimata de 24.500 lei va avea un randament superior si va respecta 

ultimele normative indicate de UE. 

Colegiul National Nicu Gane solicita alocarea sumei de 20.000 lei pentru cheltuieli de 

reparatii la dusumeaua cancelariei. In urma decopertarii s-a constatat ca sunt necesare lucrari 

complexe de hidroizolatie, turnare sapa, montat parchet etc. 

Obiectivele propuse vor fi incluse în programul anual de investitii pe anul 2021 al 

municipiului Fălticeni, precum si in bugetul local, detaliat pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.  

Avand in vedere ca excedentul din anii precedenti este in valoare de peste 2.395.000 lei, cheltuielile 

de investitii mai sus enumerate pot fi alocate din excedentul anilor precedenti. 

 Pentru inchiderea depozitului temporar de desuri menajere din municipiu este necesara 

realizarea unui proiect tehnic in valoare estimata de 160.650 lei, suma ce va fi alocata din Fondul 

pentru inchiderea depozitului neconform de desuri (nou) si pentru urmarirea acestuia postinchidere. 

Mentionez ca acest fond este inafara bugetului local). 

  
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale: 

 -  art. 58 alin (1): Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,…, se 

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, 

ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

      

 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

 

          Ec. Maria Bulaicon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Anexa  la hotararea nr.     din 15.02.2021 

         LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 – BUGET LOCAL ( EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI) 

           C. Alte cheltuieli de investitii 

Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv investitii Valoare 

-lei- 

b. Dotari independente 24.500 

      Cap. 67.02 Cultura, recreere, religie  

1. Achizitionare centrala termica de 80KW si echipamente necesare ( 4 pompe de circulare agent termic si un vas de 

amestec agent termic) 

24.500 

 c. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente 

obiectivului 

184.450 

      Cap. 65.02 Învățământ   

1. Intocmire studiu de fezabilitate - Construire Cresa, municipiul Falticeni  28.650 

2. Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere GPP 

Pinocchio, municipiul Falticeni” 

33.000 

3. Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere GPP 

Dumbrava Minunata, municipiul Falticeni” 

33.000 

4. Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere GPP Licurici, 

municipiul Falticeni 

33.000 

5. Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere Cantina 

scolara Colegiul Vasile Lovinescu, municipiul Falticeni” 

33.000 

6. Actualizare documentatie tehnica pentru obiectivul Reabilitare termica camin, str. Aleea Teilor f.n. – Colegiul National 

Nicu Gane, in vederea cresterii eficientei energetice (expertiza tehnica, studiu geotehnic, audit energetic, D.A.L.I., 

studiu topografic) 

23.800 

e. Alte cheltuieli de natura investitiilor – reparatii capitale 20.000 

      Cap. 65.02 Învățământ  

1. Reabilitare cancelarie Colegiul National Nicu Gane 20.000 

TOTAL 228.950 

 


