
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                                                                           
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 11586/12.05.2022 
 

                                                                                          Proiect 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A 

MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030, aprobate prin HCL nr. 90/23.05.2019 

 

 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  

 Având în vedere:  

            - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 

11585/12.05.2022; 

  - prevederile HCL nr. 90/23.05.2019 privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE 

DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030; 

 - prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ e”, art. 136, 
alin. 10 si  art. 139, alin.1 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 completarea STRATEGIEI  INTEGRATE DE DEZVOLTARE 

URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030,  aprobate prin HCL nr. 

90/23.05.2019, conform anexei care face 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                                            
 
 
                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                 Secretar general municipiu 
                                                                                          jr. Mihaela Busuioc 

  



 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FALTICENI 

PRIMAR 

Nr. 11585/12.05.2022 

 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea STRATEGIEI INTEGRATE DE 

DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030, aprobate 

prin HCL nr. 90/23.05.2019 

 

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana aprobată în anul 2019 reprezintă 

instrumentul de planificare pe termen scurt, mediu şi lung. Planul de acțiune s-a elaborat 

în urma analizei diagnostic și a unei analize SWOT.  

 Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Falticeni - Orizont 2030  

este un document de planificare dedicat perioadei 2019-2030, conceput în corelaţie cu 

principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de 

dezvoltare a Municipiului Falticeni cu rol în orientarea dezvoltării economico – sociale, în 

accesarea fondurilor europene și a altor fonduri disponibile. La momentul elaborării 

strategiei planul de acțiune a fost gândit în corelare cu sursele de finanțare existente și 

nevoile curente ale populației.  Având în vedere faptul că scopul strategiei este de a 

conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă pentru populația 

municipiului Fălticeni și ca urmare a identificării unor oportunități pentru accesarea unor 

fonduri nerambursabile este necesară actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbana a Municipiului Falticeni - Orizont 2030 prin includerea unor proiecte actuale și de 

necesitate. 

Având în vedere problematica teritorială existentă la nivelul Municipiului Falticeni 

corelat cu tendințele de dezvoltare ale municipiului în contextul județean, regional și 

național implementarea proiectelor vizate a fi incluse in strategie este oportuna si 

necesara. 

În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză și aprobare 

proiectul de hotărâre privind completarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE 

URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030, aprobate prin HCL nr. 

90/23.05.2019. 

 

INIȚIATOR 
P R I M A R, 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman  



R OM A N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FALTICENI 

Direcția Investiții 

Nr. 11598/12.05.2022 

 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind completarea STRATEGIEI INTEGRATE DE 

DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030, aprobate 

prin HCL nr. 90/23.05.2019 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Începând cu anul 2019 Strategia Integrata de Dezvoltare a constituit principalul 

instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung. Astfel, după aprobarea strategiei 
a început implementarea acesteia în baza Planului de acțiune elaborat. În contextul 
situației socio-economice existente municipiul Fălticeni trebuie să se alinieze noilor 
tendințe și să beneficieze de noile oportunități apărute. 

În momentul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului 
Falticeni - Orizont 2030 s-au făcut corelări cu principiile dezvoltării durabile și cu sursele 
de finanțare existente și nevoile populației. Aflându-ne într-o continuă căutare de noi 
instrumente pentru creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă pentru 
populația municipiului Fălticeni și ca urmare a identificării unor oportunități pentru 
accesarea unor fonduri nerambursabile, municipiul Fălticeni se poate dezvolta prin 
implementarea următoarelor proiecte: 

Proiect I: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/ local); 

Proiect II: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice – o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare;  

Proiect III: Construirea de locuințe pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și învățământ.  

 2. ANALIZA ECONOMICĂ 
În contextul socio-economic actual oportunitatea accesării unor fonduri 

nerambursabile în vederea facilității accesului populației municipiului Fălticeni la noi 
infrastructuri este premisa dezvoltării pe termen lung. Astfel, pentru a beneficia de unele 
măsuri de sprijin este necesară cuprinderea proiectelor în strategie: 

Proiect I: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/ local) – valoare 
500.000 euro; 

Proiect II: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice – o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare – 25.000 
euro;  

Proiect III: Construirea de locuințe pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și învățământ  - 794 euro +TVA/ mp  

3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 
Actualizarea strategiei si implementarea proiectelor propuse vor contribui la 

îmbunătățirea condițiilor de viață în municipiul Fălticeni și vor facilita accesul la noi 
infrastructuri. Proiectele propuse sprijină dezvoltarea urbană și sunt corelate cu tendințele 
de dezvoltare la nivel local, regional, național dar în același timp sunt corelate cu nevoile 
reale ale populației municipiului Fălticeni. De asemenea, pot fi identificate surse de 
finanțare nerambursabilă pentru acestea. 
 Regulamentul (UE) nr. 1301/20132  prevede la art. 7 obligativitatea ca cel putin  5% din 
sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) alocate la nivel national 



pentru Obiectivul Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate 
dezvoltării urbane durabile. 

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor 
de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care 
abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. 
SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de 
dezvoltare urbană. 

4. ESALONAREA IN TIMP 
Perioada de timp pe care va actiona este perioada de implementare 2019-2030.  
Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, , propunem 

spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipului 
Falticeni. 

 
 

 
                                                    Direcția de Investiții, 

                                            Director executiv, 
                                   Ing. Rusu Silviu-Haralambie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


