
 

 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 24863/03.11.2021 
                                                                                                                                                                       

          Proiect 
 

HOTARARE 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general al obiectivului de  investitie 
„EXTINDERE REŢEA DE APĂ PE STRADA NUFĂRULUI”,  în vederea includerii în Programul 

național de investiții „Anghel Saligny” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  24862/03.11.2021; 

         În baza prevederilor O.U.G nr. 85/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" şi a Ordinului nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, ale art. 44 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907 
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi 
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) şi 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 Cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţie „EXTINDERE REŢEA 

DE APĂ PE STRADA NUFĂRULUI” , în vederea includerii în Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1. 
 Art.2. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiție „EXTINDERE REŢEA DE 
APĂ PE STRADA NUFĂRULUI” , conform anexei nr. 2 . 
 Art.3.  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                                   INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
                                                                                 AVIZAT 

                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                              jr.  Mihaela Busuioc 
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România 

Judetul Suceava 

Direcția Urbanism şi Disciplina în Construcţii 

Nr.  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general al 

obiectivului de  investitie ”Extindere rețea de apă pe strada Nufărului” 

în vederea includerii în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 
 

  Municipiul Fălticeni, analizând necesitățile comunității privind posibilitatea 

racordării la sistemul de distribuție a apei potabile în zonele unde nu exista rețele de 

apă, a stabilit ca priorități, extinderea unor rețele de apă în municipiul Fălticeni. 

Fondurile alocate din bugetul local şi măsurile luate până în prezent, au fost pentru a 

remedia şi ameliora situațiile critice apărute la nivelul rețelelor de apă din municipiu, 

dar nu pentru a produce un efect pe termen lung. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Fălticeni, sunt 

evidențiate şi activități de extindere a rețelelor de apa din municipiul Fălticeni. O astfel 

de abordare a dezvoltării, prin prisma unei strategii coerente, bazată pe coeziunea 

socială, economică şi teritorială, va asigura tuturor comunităților locale o dezvoltare 

durabilă care să nu compromită şansele generațiilor viitoare. Proiectul propus privind 

extinderea unor rețele de apa de pe strada Nufărului  din municipiul Fălticeni va 

conduce la: 

   - în urma proiectului, locuitorii din zonă vor beneficia direct de servicii de apă 

îmbunătățite; 

 - investiția va spori calitatea vieții locuitorilor, asigurându-le un acces 

imbunătățit la apă potabilă; 

 - locuitorii vor beneficia de un sistem centralizat de alimentare cu apă curentă şi 

pentru stingerea incendiilor . 

 

    Programul național de investiții „Anghel Saligny” vine in sprijinul unităților 

administrativ – teritoriale cu posibilitatea promovării obiectivelor de investiții, prin 



 

 

care să se poată asigura accesul la servicii esențiale al întregii populații, creşterea 

calității vieții şi evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate. În 

vederea includerii obiectivului de investiție ”Extindere rețea de apă pe strada 

Nufărului”, în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, propun Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni, aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ al obiectivului mai sus menționat. 

 

 

 

 

Intocmit, 

Director Urbanism şi Disciplina în Construcții 

ing. Flavius-Andrei Gagiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

România 

Judetul Suceava 

Primăria municipiului Fălticeni 

Primar 

Nr.  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general al 

obiectivului de  investitie ”Extindere rețea de apă pe strada Nufărului” 

în vederea includerii în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 
 

În vederea dezvoltării infrastructurii de bază şi pentru susținerea realizării 

obiectivelor de investiții care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii 

esențiale pentru creşterea vieții în localitățile din Romania, punându-se accent, în 

conformitate cu obligațiile prevăzute în legislația internă şi europeana, a fost aprobat 

Programul național de investiții „ Anghel Saligny”.  

Pentru creşterea ratei de conectare a imobilelor situate în municipiul Fălticeni la 

sistemul centralizat de alimentare cu apă şi soluționarea acoperirii integrale a cerințelor 

de apă potabilă, ca soluție optimă, se propune extinderea rețelei de apă existentă. 

 Pentru asigurarea unei bune funcționări a întregului sistem de apă potabilă, se 

propune extinderea rețelei de apă pe strada Nufărului, urmărindu-se ca locuitorii din 

zonă sa beneficieze de servicii de apă îmbunătățite. 

În vederea includerii obiectivului de „Extindere rețea de apă pe strada Nufărului„ 

din municipiul Fălticeni, în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, propun 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, aprobarea cererii de finanțare şi a devizului 

general estimativ al obiectivului mai sus menționat. 

           

 

 

PRIMAR, 

                                                   Prof. Gheorghe Cătălin 

 

 

 

 

 

 


