
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
CUI 5432522 

Nr. 13278 din 16.06.2021    

 

                                                                                                                   Proiect 
 

                                    
HOTĂRÂRE 

privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei 

și aprobarea garantării creditului din venituri proprii 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava: 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit.”b”, alin. 4 lit. ”a”, ale art. 136, alin. 10 si art. 139, 

alin. 3, lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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 în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau convenţii, 

Luând act de: 
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Falticeni, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 13277  din 16.06.2021; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin: Hotărârile Consiliului Local nr. 100 si nr. 103 din 29.06.2020, Hotărârile Consiliului 
Local nr. 183 si nr. 184 din 07.12.2020 si  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 15.04.2019 
prevăzute în anexa la prezenta, 

 
Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 
Art. 1  Se aprobă modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 105/2020, după cum urmează: 

“Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investitiilor publice 
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de interes local care nu beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la UE prevazute in anexa 

la prezenta”.  
Art. 2 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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                                                   REFERAT DE APROBARE  

privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei 

și aprobarea garantării creditului din venituri proprii 

 

 

 

Realizarea investitiilor de interes local este o prioritate a administratiei locale. Veniturile 

bugetului local fiind insuficiente pentru a acoperi necesarul de finantat, unitatea administrativ 

teritoriala a apelat la finantari rambursabile, avand in vedere ca gradul de indatorare a UAT 

Municipiul Falticeni este sub 20 %.  

In ce priveste creditul contractat de la BCR Romania SA, suma necesara pentru finantarea 

achizitionarii de aparatura si echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Municipal Falticeni s-a 

diminuat, avand in vedere alocarea in anul curent a unor subventii de la bugetul de stat, cu aceasta 

destinatie. In aceste conditii, lista de investitii poate fi completata cu un nou obiectiv, respectiv 

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. N. Beldiceanu nr. 23, pentru a carui 

finalizare este necesara alocarea sumei de 371.000 lei. 

Ca urmare, se propune modificarea anexei la HCL nr. 105/2020 prin diminuarea valorii 

obiectivului de investitii  Aparatura si echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Municipal 

Falticeni cu valoarea de 371.000 lei si suplimentarea listei cu obiectivul de investitii Reabilitare si 

modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. N. Beldiceanu nr. 23, ai carui indicatori tehnico-

economici au fost aprobati prin HCL nr. 75 din 15.04.2019. 

Celelalte patru obiective de investitii din lista raman neschimbate. 

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

aprobarea modificarii prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 aşa cum este prezentată în proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea 

contractării unei finanț ări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei 

ș i aprobarea garantării creditului din venituri proprii 

 

 

 Realizarea investitiilor de interes local este o prioritate a administratiei locale. Veniturile 

bugetului local fiind insuficiente pentru a acoperi necesarul de finantat, unitatea administrativ 

teritoriala a apelat la finantari rambursabile, avand in vedere ca gradul de indatorare a UAT 

Municipiul Falticeni este sub 20 %. In ce priveste creditul contractat de la BCR Romania, suma 

necesara pentru finantarea achizitionarii de aparatura si echipamente medicale pentru dotarea 

Spitalului Municipal Falticeni s-a diminuat, avand in vedere alocarea in anul curent a unor subventii 

de la bugetul de stat, cu aceasta destinatie. In aceste conditii, lista de investitii poate fi completata cu 

un nou obiectiv, respectiv Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. N. 

Beldiceanu nr. 23, pentru a carui finalizare este necesara alocarea sumei de 371.000 lei. 

Ca urmare, se propune modificarea anexei la HCL nr. 105/2020 prin diminuarea valorii 

obiectivului de investitii  Aparatura si echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Municipal 

Falticeni cu valoarea de 371.000 lei si suplimentarea listei cu obiectivul de investitii Reabilitare si 

modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. N. Beldiceanu nr. 23, ai carui indicatori tehnico-

economici au fost aprobati prin HCL nr. 75 din 15.04.2019. 

Celelalte patru obiective de investitii din lista raman neschimbate. 

Unitatea noastra va transmite o notificare catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor 

Locale (CAIL) din cadrul Ministerului Finantelor Publice privind actualizarea listei.  

 

 

 Fata de cele prezente, avind in  vedere prevederile art.63 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, propunem spre aprobare proiectul de hotarare. 

 

 

 

Director economic, 

Ec. Maria Bulaicon 

 

 


