
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
CUI 5432522 

Nr. 24843 din 03.11.2021 
 

                                                                                                                   Proiect 
                                    

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de credit bancar 
 nr. RQ19040113988923 din data de 16.04.2019 

 
 Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava: 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Luând act de: 
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Falticeni, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 24842 din 03.11.2021; 
 

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “b”,art. 139, alin. 3 lit. “b” si art. 
196 alin. 1 lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Act Aditional la Contractul de credit bancar nr. 
RQ19040113988923 din data de 16.04.2019, prin care se prelungeste perioada de tragere 
până la 31.12.2023. 

        Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,  

să semneze în numele și pentru Municipiul Fălticeni Actul Aditional la Contractul de credit 
bancar RQ19040113988923 din data de 16.04.2019. 

       Art. 3 Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                      

             Avizat, 
                                                                                             Secretar general, 
                                                                                         jr. Mihaela Busuioc 
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                  ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr. 24842 /03.11.2021 

                       PRIMAR         

             

 

                                                   REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional 

 la Contractul de credit bancar nr. RQ19040113988923 din 16.04.2019 

 

 

 Unitatea noastră are in derulare Contractul de credit bancar nr. RQ19040113988923 din 

16.04.2019, incheiat cu CEC Bank.  Contractarea a fost arobată prin HCL nr. 59 din 27.03.2018.

 Obiectivele aprobate a fi finantate din acest credit sunt următoarele: 

1. Obiectivele de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE, 

pentru care există contracte de finanțare semnate: 

- Reabilitare termică cantina Colegiul Național Nicu Gane pentru cresterea eficienței 

energetice 805432,47 lei 

- Reabilitare termică a internatului (camin C2) - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu 

403.880,47 lei 

- Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Ioan Ciurea – 1.370.089,99 lei 

- Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată  în 

județul Suceava – 197.730 lei 

2. Obiectivele de investiții de interes local care nu beneficiază de fonduri externe 

nerambursabile de la UE sunt: 

- Modernizare arhitecturala si peisagistica a obiectivului Piata Civica Nada Florilor –

1.914.819 lei 

- Construire cantina Scoala Gimnaziala Ion Irimescu str. Nicolae Beldiceanu, nr.23-

634.684,15 lei 

- Asfaltare strada Vasile Ciurea din Municipiul Falticeni -1.408.046 lei 

- Sistematizare verticală - Spitalul Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, nr.1 – 

178.443,30 lei 

- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu – Str. N. Beldiceanu, nr. 

23 – 1.259.300 lei 

- Achizitionarea aparaturii medicale pentru dotarea „Noului Spital Municipal Falticeni” 

– 2.776.747,62 lei 

Prin Hotărârea CAIL nr. 6445 din 23.02.2021 ni s-a aprobat efectuarea de trageri in anul 

curent in limita sumei de 901.888,33 lei, din care 6928.824,18 lei pentru proiecte care 

beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Intrucât până la data 

prezentei suma nu a fost utilizată integral, proiectele de investiții fiind in curs de derulare, 

propun utilizarea sumei in integralitate până la sfarșitul anului. Aceasta presupune incheierea 

unui act aditional cu unitatea finanțatoare, în vederea prelungirii duratei de tragere până la data 

de 31.12.2023. 



 

 

Semnarea actului aditional ne permite sa asiguram sursele de finantare pentru obiectivele 

sus-mentionate.  

Mentionez ca semnarea actului aditional nu necesita obtinerea avizului de la CAIL. 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 


