
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.  2828/02.02.2022 

                                                                                                                
                                                                                                                   Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizelor generale privind 
obiectivele de investiţie ” Construire sală de sport şi demolare sală de sport existentă – 

Şcoala Gimnazială Ion Irimescu, municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23. 

Judeţul Suceava” și ” Construire cantină cu sala de mese  - Şcoala Gimnazială Mihail 
Sadoveanu, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

        -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 2827/02.02.2022;  
 În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) și 
art. 139, alin. (3), lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
                                                                             

HOTĂRĂŞTE 
 
   Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 

pentru execuția lucrărilor de investiție aferente obiectivului ”Construire sală de sport şi 
demolare sală de sport existentă – Şcoala Gimnazială Ion Irimescu, municipiul Fălticeni, 
str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23. Judeţul Suceava ”, conform anexei nr. 1. 
     Art.2: Se aprobă actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici și a devizului general 

pentru execuția lucrărilor de investiție aferente obiectivului ”Construire cantină cu sala de 
mese  - Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”,  
conform anexei nr. 2. 
            Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.        
              Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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