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Nr. 8762 / 15.04.2021 
Proiect 

HOTARARE 
privind aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii “Construire Sală de 
sport - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae 

Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ în “Construire sală de sport şi demolare 
sală existentă - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, 
str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“  şi aprobarea devizului 

general centralizator aferent proiectului   
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        -   referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  8761/ 
15.04.2021;  
 - Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Falticeni; 

         În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, ale Ordinului  nr. 2228/2016 din 21 noiembrie 2016 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări 
destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice si ale Ordinului   nr. 
3228/2016 din 27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, axa prioritara 3 , 
prioritate de investitii 3.1;  
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b si alin.(4) lit. d), art. 139 alin. (3) 
lit. a) 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 redenumirea obiectivului de investiţii “Construire Sală de 
sport - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae 
Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ în “Construire sală de sport şi demolare 
sală existentă - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, 
str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“. 
 Art. 2.  Se aprobă Devizul general centralizator aferent proiectului  
“Construire sală de sport şi demolare sală existentă - Şcoala  Gimnazială Ion 
Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul 
Suceava“ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
            Art. 3. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR                                                             
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman                                              Avizat           
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc 

http://www.afm.ro/main/programe/casa_verde_plus/2016/ghid_casa_verde_plus_persoane_juridice.pdf
http://www.afm.ro/main/programe/casa_verde_plus/2016/ghid_casa_verde_plus_persoane_juridice.pdf
http://www.afm.ro/main/programe/casa_verde_plus/2016/ghid_casa_verde_plus_persoane_juridice.pdf


România 
Judetul Suceava 

Primăria municipiului Fălticeni 
Birou Managementul Proiectelor 

Nr. 8767/15.04.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii 

“Construire Sală de sport - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – municipiul 
Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ în “Construire sală 

de sport şi demolare sală existentă - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – 
municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“  şi 

aprobarea devizului general centralizator aferent proiectului   
 

 
 

              
             Necesitatea si oportunitatea  acestui proiect este justificata de faptul 

ca Şcoala Gimnaziala “Ion Irimescu ”  detine o sala de sport mica (aprox 280 

mp) care se afla şi intr-o avansata stare de degradare. Construirea unei noi 

săli de sport este necesară in vederea efectuarii in bune conditii a activitatilor 

sportive. Prin acest proiect se  propune îmbunătățirea infrastructurii 

învățământului școlar, in concordanta  cu obiectivele generale ale  Strategiei 

de Dezvoltare Locala a Municipiului Falticeni. Crearea unei infrastructuri 

sportive de calitate şi a unei culturi a sportului prin unitate, solidaritate, etică şi 

excelenţă reprezintă un fundament pentru o populaţie mai sănătoasă, pentru 

o integrare educaţională şi socială eficientă şi este, de asemenea, bază de 

selecţie pentru sportul de performanţă.  

 
.  

 
 
 

 
Întocmit , 

Biroul de Managementul Proiectelor 
Insp. Lupu Stelian 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
România 

Judetul Suceava 
Primăria municipiului Fălticeni 

Primar 
Nr. 8761 / 15.04.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii 

“Construire Sală de sport - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – municipiul 
Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ în “Construire sală 

de sport şi demolare sală existentă - Şcoala  Gimnazială Ion Irimescu – 
municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“  şi 

aprobarea devizului general centralizator aferent proiectului   
 
 
 

 În vederea realizării investițiilor cuprinse în Planul de investiții pe anul 2021, 

au fost întocmiți indicatorii tehnico-economici de către biroul de specialitate. 

    Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind    etapele de 

elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

 Având în vedere necesitatea construirii unei sali de sport ,  propun spre 

aprobarea Consiliului Local al   Municipiului Fălticeni  aprobarea   redenumirii 

obiectivului de investitii “Construire Sală de sport - Şcoala  Gimnazială Ion 

Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul 

Suceava“ în “Construire sală de sport şi demolare sală existentă - Şcoala  

Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 

23, judeţul Suceava“  şi aprobarea devizului general centralizator aferent 

proiectului   

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 


