
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
CUI 5432522 

Nr.        din 10.02.2022    
 

                                                                                                                   Proiect 
 

                                    
HOTĂRÂRE 

privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei 

și aprobarea garantării creditului din venituri proprii 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava: 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit.”b”, alin. 4 lit. ”a”, ale art. 136, alin. 10 si art. 

139, alin. 3, lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenţii, 

Luând act de: 
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Falticeni, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr.        din 03.02.2022; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin: Hotărârile Consiliului Local nr. 100 si nr. 103 din 29.06.2020, Hotărârea 
Consiliului Local nr. 184 din 07.12.2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 15.04.2019, 
Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 19.04.2021, Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 
19.05.2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 156  din 27.10.2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 
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124  din 27.07.2021 si Hotărârile Consiliului Local nr.    ,nr.     si nr.         din 10.02.2022 
prevăzute în anexa la prezenta, 

 
Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 
Art. 1  Se aprobă modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 105/2020, după cum 

urmează: “Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 
investitiilor publice de interes local, dupa cum urmeaza: 

a) care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la UE prevazute in Anexa 
nr. 1 la prezenta.  

b) care nu beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la UE prevazute in 
Anexa nr. 2 la prezenta.  

 

Art. 2 Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 

                                                                                           
                 Avizat, 

                                                                                                 Secretar general, 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei 

și aprobarea garantării creditului din venituri proprii 

 

 

 

 

 Realizarea investitiilor de interes local este o prioritate a administratiei locale. 

Veniturile bugetului local fiind insuficiente pentru a acoperi necesarul de finantat, unitatea 

administrativ teritoriala a apelat la finantari rambursabile, avand in vedere ca gradul de indatorare a 

UAT Municipiul Falticeni este sub 20 %.  

In ce priveste creditul contractat de la BCR Romania SA in anul 2020, suma ramasa de tras este 

in valoare de 10.384.520,56 lei, din care s-a autorizat pentru anul in curs 8.866.504,11 lei. Unitatea 

noastră intenționează să solicite Ministerului Finantelor Publice majorarea sumei autorizate. Pentru a 

utiliza cu maxima eficienta suma aprobata, propun modificarea valorilor repartizate pentru fiecare 

obiectiv, precum si adaugarea in lista obiectivelor care nu beneficiaza de fonduri externe 

nerambursabile (Anexa 2) a urmatoarelor obiective: 

- Construire cantina scolara Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -  cu suma de 

1.579.365,49 lei 

- Reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Baza Nautica Falticeni – cu suma de 

746.000 lei 

Valoarea  obiectivelor de investitii initiale se modifica in conformitate cu anexele. 

 

 Fata de cele prezente, avind in  vedere prevederile art.63 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, propunem spre aprobare proiectul de hotarare. 

 

 

 

Director economic, 

Ec. Maria Bulaicon 
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                                                   REFERAT DE APROBARE  

privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei 

și aprobarea garantării creditului din venituri proprii 

 

 

 

 

 

Realizarea investitiilor de interes local este o prioritate a administratiei locale. Veniturile 

bugetului local fiind insuficiente pentru a acoperi necesarul de finantat, unitatea administrativ 

teritoriala a apelat la finantari rambursabile, avand in vedere ca gradul de indatorare a UAT 

Municipiul Falticeni este sub 20 %.  

In ce priveste creditul contractat de la BCR Romania SA in anul 2020, suma ramasa de tras 

este in valoare de 10.384.520,56 lei, din care s-a autorizat pentru anul in curs 8.866.504,11 lei. 

Unitatea noastră intenționează să solicite Ministerului Finantelor Publice majorarea sumei 

autorizate. Pentru a utiliza cu maxima eficienta suma aprobata, propun modificarea valorilor 

repartizate pentru fiecare obiectiv, precum si adaugarea in lista obiectivelor care nu beneficiaza de 

fonduri externe nerambursabile (Anexa 2) a urmatoarelor obiective: 

- Construire cantina scolara Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -  cu suma de 

1.579.365,49 lei 

- Reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Baza Nautica Falticeni – cu suma de 

746.000 lei 

Valoarea celorlalte obiective de investitii initiale se modifica in conformitate cu anexele. 

 

Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun Consiliului Local 

aprobarea modificarii prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 cu modificarile si completarile 

ulterioare aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 



Anexa nr. 1 la HCL nr.         din 11.02.2022

 

Nr. 

crt.
Denumirea obiectivului

Valoare totala 

proiect/ program

Valoare  de 

finantat din credit

Din care 

2022

HCL aprobare 

indicatori th-

economici

1

ACHIZITIE DE TABLETE SCOLARE SI ALTE 

ECHIPAMENTE NECESARE DESFASURARII 

ACTIVITATII DIDACTICE ON-LINE IN 

MUNICIPIUL FALTICENI, JUDETUL SUCEAVA -  

SMIS 144047

9,459,587 122,719.90 93,957.96
HCL nr.156 

/27.10.2020

2 REABILITARE TERMICA CORP B MUZEUL DE 

ARTA "ION IRIMESCU" - SMIS 124462
2,084,962 76,600.00 60,876.59

HCL nr. 79 

/19.05.2020

TOTAL:
199,319.90 154,834.55

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE BENEFICIAZA DE FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE

CARE VOR FI FINANȚATE DIN CREDIT



Anexa nr. 2 la HCL nr.    din 10.02.2022

 

Nr. 

crt.
Denumirea obiectivului

Valoare totala 

proiect/ program

Valoare  de finantat din 

credit 
Din care 2022

HCL aprobare 

indicatori th-

economici

1 Aparatura si echipamente medicale pentru dotarea 

Spitalului Municipal Falticeni
18,811,431 6,801,652.04 1,029,000.00

HCL nr. 

103/29.06.2020

2
Sistematizare verticală - Spitalul Municipal Fălticeni, 

str.Cuza Voda, nr.1
3,723,100 2,988,613.28 1,761,622.06

HCL nr. 

100/29.06.2020

3 Extindere sectie pneumologie, str. Caporal Diaconita 2,599,845 2,330,226.00 2,306,009.86
HCL nr. 

100/29.06.2020

4
Construire Sala de sport Scoala Gimnaziala Ion 

Irimescu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 23
3,108,496 1,689,692.85 1,579,201.35

HCL nr.        

/10.02.2022

5
Construire unitate scolara tip cresa, str. Nicolae 

Beldiceanu nr. 5
2,605,000 29,809.14 0.00

HCL nr. 

184/07.12.2020

6
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Ion 

Irimescu - str. N. Beldiceanu nr. 23 
2,765,856.08 375,656.39 0.00

HCL nr. 75 din 

15.04.2019

7

Asfaltare strazi din municipiul Falticeni - str.Magazia Garii -

partial, str. Aleea Teilor - partial si strada Costica Arteni - 

partial

1,700,000.00 1,693,098.18 700,098.83 HCL nr. 124 din 

27.07.2021

8 Demolare birouri utilitati,statie reglare masurare si 

construire sediu birouri cu spatiu tehnic P+M si SRM
1,548,028.00 1,522,499.73 528,388.42 HCL nr.  53 din 

19.04.2021

9 Construire cantina scolara Scoala Gimnaziala Mihail 

Sadoveanu
1,642,137.99 1,579,365.49 1,579,365.49 HCL nr.          

  din 10.02.2022

10 Reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Baza 

Nautica Falticeni
2,987,500.00 746,000.00 746,000.00 HCL nr.          

  Din 10.02.2022

TOTAL:
19,756,613.10 10,229,686.01

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE NU BENEFICIAZA DE FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE

CARE VOR FI FINANȚATE DIN CREDIT


