
 
 
                                                             R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 11570/12.05.2022 

                                                                                                      Proiect     
 
                                         

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 230.868,68 lei reprezentând corecție de 5% 

din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 24604/02.11.2021 încheiat între 
Municipiul Fălticeni și S.C.Orange România S.A la proiectul „Achiziție de tablete școlare si 
alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line in municipiul Fălticeni, 

județul Suceava”, cod SMIS 144047 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
          - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 11569/12.05.2022; 
 - contractul de furnizare nr. 24604/02.11.2021 încheiat între Municipiul Fălticeni și 
S.C.Orange România S.A; 
 - notificarea privind situația cererii de plată nr. 1 transmisă de Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Competitivitate înregistrată la nr. 
10770/04.05.2022; 

În temeiul prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și 
ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  
art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

  Art.1. – Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 230.868,68 lei 
reprezentând corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 
24604/02.11.2021 încheiat între Municipiul Fălticeni și S.C.Orange România S.A la 
proiectul „Achiziție de tablete școlare si alte echipamente necesare desfășurării activității 
didactice on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava”, cod SMIS 144047. 

Art.2. – Plata sumei de 230.868,68 lei se va efectua de la capitolul 65.02.50 în 
favoarea S.C.Orange România S.A. 

Art.3. – Orice alte dispoziții contrare se abrogă. 
 Art.4. – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentul de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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



 
 
 
                                                                                                          Nr. 11581/12.05.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 230.868,68 lei 

reprezentând corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 
24604/02.11.2021 încheiat între Municipiul Fălticeni și S.C.Orange România S.A la proiectul 
„Achiziție de tablete școlare si alte echipamente necesare desfășurării activității didactice 

on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava”, cod SMIS 144047 
 

 

Proiectul ”Achiziție de tablete școlare si alte echipamente necesare desfășurării activității 

didactice on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava”, cod MySMIS 144047 are ca obiect 6450 

tablete pentru elevi, 390 laptopuri pentru profesori și 220 camere web pentru clasele din  școlile și 

colegiile municipiului Fălticeni. 

Pentru partea de tablete școlare, Direcția Generală Programe Europene Competitivitate 

prin adresa cu nr. 49666 din 03.05.2022 de la registratura Ministerului investițiilor și proiectelor 

europene, respectiv cu nr. de înregistrare 10770 din 04.05.2022 de la Municipiul Fălticeni ne 

informează că au respins la plată suma de 230.868,68 lei din sumele datorate furnizorului 

Orange. În notificare se menționează că această penalizare reprezintă corecție de 5% din 

valoarea eligibilă a contractului de achiziție nr. 24604/02.11.2021 încheiat cu Orange Romania 

SA, considerând că au fost constatate abateri de la legislația în vigoare privind achizițiile publice. 

Menționez că în cadrul proiectului a fost obținut avizul Comitetului Tehnico-Economic 

pentru Societatea Informaţională pentru caietul de sarcini care a stat la baza achiziției produselor 

ce fac obiectul proiectului. 

Ținând cont că furnizorul și-a îndeplinit partea de contract, respectiv a furnizat cele 6450 

tablete, propun achitarea acestei sume de 230.868,68 lei către Orange Romania SA, urmând 

ca Municipiul Fălticeni să conteste această corecție și încerce să recupereze suma, inclusiv în 

instanță. 

Anexăm: 

1. Notificare privind situația cererii de plată nr. 1 - Direcția Generală Programe Europene 

Competitivitate 

2. Contract de furnizare între Municipiul Fălticeni și Orange Romania SA 

 

Manager proiect UIP                   Direcția de Investiții 

Inspector              Director executiv 

Ghiduc Alexandru-Ioan    Rusu Haralambie-Silviu 

 

 

Responsabil financiar UIP 

Iftimescu Lăcrămioara 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL 
SUCEAVA 

 

 PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 

  

 

 

 

  



 

                                                                                                     

                                                                                         Nr. 11569/12.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 230.868,68 
lei reprezentând corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 
24604/02.11.2021 încheiat între Municipiul Fălticeni și S.C.Orange România S.A la 
proiectul „Achiziție de tablete școlare si alte echipamente necesare desfășurării 
activității didactice on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava”, cod SMIS 

144047 
 

 

La proiectul ”Achiziție de tablete școlare si alte echipamente necesare desfășurării 

activității didactice on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava”, cod MySMIS 144047, 

Direcția Generală Programe Europene Competitivitate prin adresa cu nr. 49666 din 

03.05.2022 de la registratura Ministerului investițiilor și proiectelor europene, respectiv cu 

nr. de înregistrare 10770 din 04.05.2022 de la Municipiul Fălticeni ne informează că au 

respins la plată suma de 230.868,68 lei din sumele datorate furnizorului Orange. În 

notificare se menționează că această penalizare reprezintă corecție de 5% din valoarea 

eligibilă a contractului de achiziție nr. 24604/02.11.2021 încheiat cu Orange Romania SA, 

considerând că au fost constatate abateri de la legislația în vigoare privind achizițiile 

publice. 

Având în vedere prevederile contractului 24604 din 02.11.2021 încheiat între 

Municipiul Fălticeni cu Orange România SA și ținând cont că furnizorul și-a îndeplinit 

obligațiile, este necesară achitarea sumei de 230.868,68 lei către Orange Romania SA, 

urmând ca Municipiul Fălticeni să conteste această corecție și încerce să recupereze 

suma, inclusiv în instanță. 

În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 230.868,68 lei 

reprezentând corecție de 5% la proiectul ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente 

necesare desfășurării activității didactice on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava” 

cod SMIS 144047. 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 
 

 

 

 

   


