
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr.  3068/04.02.2022 

                                                                                                                
                                                                                                                   Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru 
obiectivul de investiţie ” Reabilitare, modernizare, consolidare şi extindere Baza 

Nautică Fălticeni” 
 
 

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

        -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  
3067/04.02.2022;  
 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 indicatorii tehnico-economici și a devizului general pentru 
execuția lucrărilor de investiție aferente obiectivului ”Reabilitare, modernizare, 
consolidare şi extindere Baza Nautică Fălticeni”, conform anexelor nr. 1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
                             INIŢIATOR 
                               PRIMAR 
              prof. Gheorghe Cătălin Coman     
  
   A V I Z A T 
  Secretar general municipiu                                             
 jr. Mihaela Busuioc 

 



 
R O M A N I A 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

Nr. 3069/04.02.2022 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiţie ” Reabilitare, modernizare, 
consolidare şi extindere Baza Nautică Fălticeni” 

 

                                

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 27.11.2017,  modificată Hotărârea 
Consiliului Local nr. 183 din 29.11.2018, Consiliul Local al Municipiului Fălticeni solicită 

transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al 
Municipiului Fălticeni.  

În baza adresei nr. 12779 din 06.11.2017, Ministerul Tineretului și Sportului își 
exprimă oportunitatea cu privire la transferul acestor imobile, urmând apoi, cele două 

hotărâri de Consiliu Local menționat mai sus. De asemenea, prin adresa nr. 4490 din 
04.06.2020, Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea promovării unui proiect de 
act normativ privind transmiterea dreptului de proprietate a unor imobile situate în 

municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, județul Suceava, din domeniul public al 
statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv 
Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni, solicită emiterea unei 
noi Hotărâri de Consiliu Local care să fie întocmită conform prevederilor  O.U.G. 

nr.57/2019, precum și cerințelor solicitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației. 
Baza nautică Fălticeni este compusă din 2 corpuri de proprietate : 

- Corpul de proprietate, situat în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, 

judeţul Suceava reprezentând teren categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţa 
de 289 mp, având numărul cadastral 35105,  pe care este amplasată construcţia C1- 

clădire debarcader, cu suprafața de 289, având numărul cadastral 35105-1, este înscris 

în Cartea Funciară nr. 35105-UAT Fălticeni și are valoarea de 71.500 lei.  
- Corpul de proprietate, situat în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, 

judeţul Suceava reprezentând teren categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţa 
de în suprafaţa de 382 mp, având numărul cadastral 35266,  pe care sunt amplasate 

construcţiile C1-anexa bază sportivă, cu suprafața de 14mp, având numărul cadastral 
35266-C1  şi C2-cabină poartă, cu suprafața de 11mp, având numărul cadastral 35266-

C2, este înscris în Cartea Funciară nr. 35266 – UAT Fălticeni și are valoarea de 42.600 
lei. 

In conformitate cu prevederile HG nr.984 din 15.09.2021 privind actualizarea 
anexei nr.30 a Hotararii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
Centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului-Clubul Sportiv Municipal Suceava,in domeniul public al 



Municipiului Falticeni, in data de 21.10.2022, au procedat la predarea/primirea bunurilor 
prevazute in HG nr.984/15.09.2021,  iar Municipiul Falticeni, prin Consiliul Local al 
Municipiului Falticeni, se obliga ca, in termen de 5 ani de la preluarea imobilului’ sa 
realizeze lucrari de reabilitare, modernizare, consolidare si extindere a imobilului prin 
finantare de la bugetul local, in conditiile legii. 
            In acest context se impune initierea unui proiect de hotarare pentru  aprobarea, 
devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, privind cheltuielile necesare 
realizarii obiectivului de investitii  “Reabilitare, modernizare, consolidare si extindere 
Baza nautica Falticeni”. 
 
 

Direcţia Investiţii 
                                            Dir. ex., ing. Rusu Silviu- Haralambie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 

PRIMAR 
  Nr. 3067/04.02.2022 

 
 

REFERAT  DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiţie ” Reabilitare, modernizare, 
consolidare şi extindere Baza Nautică Fălticeni” 

 

 Baza nautică Fălticeni este compusă din 2 corpuri de proprietate : 
- Corpul de proprietate, situat în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, 

judeţul Suceava, reprezentând teren categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţa 
de 289 mp, având numărul cadastral 35105,  pe care este amplasată construcţia C1- 

clădire debarcader, cu suprafața de 289, având numărul cadastral 35105-1, este înscris 
în Cartea Funciară nr. 35105-UAT Fălticeni și are valoarea de 71.500 lei.  

- Corpul de proprietate, situat în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, 

judeţul Suceava reprezentând teren categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţa 
de în suprafaţa de 382 mp, având numărul cadastral 35266,  pe care sunt amplasate 

construcţiile C1-anexa bază sportivă, cu suprafața de 14mp, având numărul cadastral 
35266-C1  şi C2-cabină poartă, cu suprafața de 11mp, având numărul cadastral 35266-
C2, este înscris în Cartea Funciară nr. 35266 – UAT Fălticeni și are valoarea de 42.600 
lei. 

In conformitate cu prevederile HG nr. 984 din 15.09.2021 privind actualizarea 
anexei nr. 30 a Hotararii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
Centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului-Clubul Sportiv Municipal Suceava,in domeniul public al 
Municipiului Falticeni, in data de 21.10.2022, au procedat la predarea/primirea bunurilor 
prevazute in HG nr.984/15.09.2021,  iar Municipiul Falticeni, prin Consiliul Local al 
Municipiului Falticeni, se obliga ca, in termen de 5 ani de la preluarea imobilului’ sa 
realizeze lucrari de reabilitare, modernizare, consolidare si extindere a imobilului prin 
finantare de la bugetul local, in conditiile legii. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare, modernizare, 
consolidare şi extindere Baza Nautică Fălticeni”. 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 


