
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
CUI 5432522 

Nr.  3082 din 04.02.2022 
 

                                                                                                                   Proiect 
 

                                    
HOTĂRÂRE 

privind modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173 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. b), ale art. 136, alin. (10), 

precum şi ale art. 139 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
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. 3081 din 04.02.2022; 

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. 147, 148 și 149 din 27.03.2017, Hotărârile 
Consiliului Local nr. 77, 78 și 79, din 21.05.2018, Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 
24.02.2011, Hotărârile Consiliului Local nr. 57, nr. 75, nr. 142 si nr. 144 din 2019, Hotărârile 
Consiliului Local nr. 29, nr. 75, nr. 101 si nr. 103 din 2020 si Hotărârea Consiliului Local nr.   din 
10.02.2022 prevăzute în anexa la prezenta, 
 

Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 
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Art. 1  Se aprobă modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 59/2018, după cum urmează: 

“Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea: 
a) investițiilor publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile 

de la UE conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotarâre. 
b) investițiilor publice de interes local care nu beneficiază de fonduri externe 

nerambursabile de la UE conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotarâre. 
 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                           
 
 

             Avizat, 
                                                                                             Secretar municipiu, 
                                                                                                  Mihaela Busuioc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018  

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 

10.949.173 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii 

 

 

 
În data de 27.03.2018, prin HCL nr. 59, s-a aprobat contractarea unui credit pentru 

finanțarea unor investiții de interes local.  

 Unitatea noastră a obținut avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

(C.A.I.L.) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin Hotararea  nr. 5706 din 02.04.2019, iar 

in data de 16.04.2019 s-a semnat contractul de credit. Ulterior, au fost semnate doua acte 

aditionale privind modificarea listelor de investitii precum si de prelungire a perioadei de tragere.  

Având în vedere stadiul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivele sus-mentionate, propun 

actualizarea celor doua anexe cu obiectivele de investiții care se vor finanța din împrumut, astfel: 

- Se adauga obiectivul de investitii  Amenajare parcare și alei acces bl.1,2,3,4 - str. 

Unirii in valoare de 331.385,43 lei pentru anul 2022 

Totodata, valorile aprobate initial se modifica conform anexelor la proiectul de hotarare.  

 

 

 

 Fata de cele prezente, având 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  

la proiectul de hotărâre privind modicarea prevederilor din HCL nr. 59/27.03.2018 privind 

aprobarea unei finanțări rambursabile interne in valoare maxima de 10.949.173 lei 

 

 

 In data de 27.03.2018, prin HCL nr. 59, s-a aprobat contractarea unui credit pentru 

finanțarea unor investiții de interes local.  

 Ulterior, consiliul local a aprobat modificari in lista obiectivelor de investitii cu finantare 

din credit. Acestea au fost incluse in doua anexe, astfel: 

1. Obiectivele de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE, 

pentru care există contracte de finanțare semnate: 

- Reabilitare termică cantina Colegiul Național Nicu Gane pentru cresterea eficienței 

energetice 

- Reabilitare termică a internatului (camin C2) - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu 

- Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Ioan Ciurea 

- Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată  în județul Suceava 

2. Obiectivele de investiții de interes local care nu beneficiază de fonduri externe 

nerambursabile de la UE au fost: 

- Modernizare arhitecturala si peisagistica a obiectivului Piata Civica Nada Florilor 

- Construire cantina Scoala Gimnaziala Ion Irimescu str. Nicolae Beldiceanu, nr.23 

- Asfaltare strada Vasile Ciurea din Municipiul Falticeni  

- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. Ion Beldiceanu, nr. 23 

- Achizitie aparatura medicala si echipamente pentru Spitalul Municipal Falticeni, str. 

Cuza Voda, nr. 1 

- Sistematizare verticală - Spitalul Municipal Fălticeni, str.Cuza Voda, nr.1 

 

Având în vedere stadiul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivele sus-mentionate, propun 

actualizarea celor doua anexe cu obiectivele de investiții care se vor finanța din împrumut, astfel: 

- Se adauga obiectivul de investitii  Amenajare parcare și alei acces bl.1,2,3,4 - str. 

Unirii in valoare de 331.385,43 lei pentru anul 2022 

 

Totodata, valorile aprobate initial se modifica conform anexelor la proiectul de hotarare.  

 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 



Nr. 

crt.
Denumirea obiectivului

Valoarea totală 

proiect

Cofinantare 

municipiul 

Fălticeni - 

finantată din 

credit

Trageri 2022

HCL aprobare 

indicatori th. -

economici

Numar 

contract de 

finantare

1
Reabilitare termică cantina Colegiul Național 

Nicu Gane pentru cresterea eficienței energetice
3,363,622.31 805,432.47

HCL nr. 147 /2017,  

HCL nr. 77 /2018 si 

HCL nr. 144 din 

29.08.2019, HCL 

nr.47/27.02.2020

Nr. 

3328/17.10.

2018

2
Reabilitare termică a internatului (camin C2) - 

Colegiul Tehnic Mihai Băcescu 
2,327,720.78 401,830.47

HCL nr. 148 /2017 si 

HCL nr. 78 /2018, 

HCL nr. 75 din 

30.04.2020

Nr. 

2730/23.07.

2018

3
Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Ioan 

Ciurea
4,388,846.36 964,889.10 129,000.00

HCL nr. 149 /2017, 

HCL nr. 79 /2018 si 

HCL nr. 142 din 

29.08.2019

Nr. 

2698/23.07.

2018

4

Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată  în județul 

Suceava

23,429,997.99 290,816.61 120,367.81
HCL nr.12/2011             

HCL nr….. /     

Nr. 43/ 

25.04.2014

TOTAL: 2,462,968.65 249,367.81

Intocmit, ec. Florea Laura

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE BENEFICIAZĂ DE FONDURI EXTERNE 

                                                                                                 Anexa nr. 1 la HCL nr.    din 10.02.2022

ȘI CARE VOR FI FINANȚATE DIN CREDIT


