
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 24749/03.11.2021                                                                                                                                             
          Proiect 

HOTARARE 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general al obiectivului de  
investitie „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON 

II (STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, 
STR. PANDURI ŞI B-DUL 2 GRĂNICERI,  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.  24748/03.11.2021; 

         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 „REABILITARE 

REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II (STR. PLT. GHINIȚĂ, 
STR. CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ŞI B-DUL 2 
GRĂNICERI „ în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 
conform anexei nr. 1. 

 Art.2.  Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiție „REABILITARE 
REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II (STR. PLT. GHINIȚĂ, 
STR. CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ŞI B-DUL 2 
GRĂNICERI”, 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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Nr.  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

obiectivului de  investitie „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II 
(STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ŞI B-DUL 2 

GRĂNICERI) în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
 
 

  Municipiul Fălticeni, analizând necesitățile comunității privind starea străzilor aflate 

în administrarea primăriei, a stabilit ca priorități pentru dezvoltarea ulterioară a zonei, 

reabilitarea unor rețele de străzi urbane din municipiul Fălticeni, județul Suceava, străzi 

ce în prezent se găsesc într-o stare  improprie desfăşurării circulației rutiere, precum şi 
traficului pietonal. Municipiul Fălticeni este străbătut de drumul național DN2, existând 

condiții grele de trafic, iar mijloacele de transport care tranzitează sau deservesc zona, 

se deteriorează, producându-se astfel cheltuieli inutile şi risipă de combustibil. 

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 străzi 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 reabilitare a rețelelor de 

străzi urbane în municipiul Fălticeni. Proiectul propus privind reabilitarea unor rețele 

de străzi urbane din municipiul Fălticeni va conduce la: 

- facilitarea mobilității populației şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport 

de mărfuri şi călători, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creşterea eficienței 

activităților economice; 

- fluidizarea traficului urban în municipiul Fălticeni, reducerea timpului de 

transport, eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către oraş; 
- creşterea siguranței circulației pentru toți participanții la trafic, asigurarea de 

condiții egale de şanse prin introducerea semnalizării orizontale şi verticale 

reflectorizante, iluminatul corespunzător a căii rutiere, a spațiilor pentru deplasarea 

pietonilor, amenajarea traversărilor denivelate pentru persoanele cu handicap şi a 

pistelor pentru deplasarea bicicliştilor; 

- conectarea rețelelor de drumuri locale din municipiul Fălticeni la rețeaua 

națională, asigură preluarea fluxurilor majore care tranzitează oraşul, asigură preluarea 

fluxurilor majore ale oraşului pe direcția drumului național ce traversează oraşul. 

 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 „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI 

URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II (STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. 

CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ŞI B-

DUL 2 GRĂNICERI)” în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, propun 

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

general estimativ al obiectivului mai sus menționat. 

           

        Intocmit, 

Şef Serviciu Dezvoltare Locală 

        ing. Cătălin Fodor                                               
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Primăria municipiului Fălticeni 

Primar 

Nr.  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

   În vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în 

dezvoltarea 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, punandu-se accent, în conformitate cu 

obligațiile prevazute în legislația internă şi europeana, a fost aprobat Programul 

național de investiții „ Anghel Saligny”.  

Municipiul Fălticeni, propune reabilitarea unor strazi  importante pentru regiunea 

in care se situeaza, fiind o necesitate din punct de vedere social si economic, zona 

fiind in plina dezvoltare, se construiesc ansambluri de locuinte noi si diferite 

obiective publice si private, iar realizarea lucrarii va imbunatati considerabil starea 

tehnica si implicit confortul si siguranta circulatiei. Căile de acces la drumul 

european şi la drumul național, pot favoriza prin amenajarea  lor  un confort sporit 

circulației rutiere, dezvoltarea turismului zonal, municipiul Fălticeni fiind amplasat 

într-o regiune coliniară deosebit de frumoasă, cu vii, livezi, iazuri şi izvoare de 

suprafață. Datorită condițiilor nesatisfăcătoare existente în prezent, pentru siguranța 

şi confortul circulației există pericolul ca, în cazul unor evenimente de forță majoră 

accesul autovehiculelor aparținând pompierilor, armatei, poliției sau alte organe ale 

statului, să nu se poată face în timp util, punând în pericol siguranța şi chiar viața 

locuitorilor. Reabilitarea rețelelor de străzi propuse, are un impact benefic asupra 

mediului, înlesnind desfăşurarea activităților economice de transport şi totodată va 

creşte gradul de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de 

activitate.  

În vederea includerii obiectivului de „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI 

URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II (STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. 

CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ŞI 

B-DUL 2 GRĂNICERI)„ în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 

propun Cosiliului Local al Municipiului Fălticeni, aprobarea cererii de finanțare şi a 

devizului general estimativ al obiectivului mai sus menționat. 

                                                                               PRIMAR 

                                                       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general a 

obiectivului de  investitie „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II 
(STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ȘI B-DUL 2 

GRĂNICERI) în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
 


