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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 21.05.2020, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare 
publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare maximă de 29.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din 
venituri proprii”. 
 
Documentația aferentă proiectului de act normativ, care include referatul de aprobare şi raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia economică,  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la 

adresa http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul 

de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 31.05.2020: ca mesaj în format electronic pe adresa 

de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, 

nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între 

orele 08.00-16.00 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare maximă de 29.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii”. 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 11.06.2020.  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro, persoană de contact: insp. Alexandru Săvescu.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php
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Nr.  12434 din  23.06.2020    
 

                                                                                                                   Proiect 
 

                                    
HOTĂRÂRE 

privind aprobareacontractării unei finanțări rambursabile interne  
în valoare maximă de 29.955.933 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. 12433 din 23.06.2020; 

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.   , nr.    si nr.    din 29.06.2020, prevăzute în anexa 
la prezenta, 

 
Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 
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 Art. 1  Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

29.955.933 lei, cu o maturitate maxima de 16 ani, din care 3 ani perioada de tragere si maxim 
13 ani perioada de rambursare. 

Art. 2  Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local prevazute in anexa la prezenta. 

Art. 3  Din bugetul local al municipiului Falticeni se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

Art. 4  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet  a municipiului Falticeni www.falticeni.ro, 
următoarele date: 
a)hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia; 
b)valoarea finanţării rambursabile contractate in valuta de contract; 
c)gradul de îndatorare a Municipiului Falticeni; 
d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a finanţării rambursabile; 
e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
f)plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 

        Art. 5 Se aproba garantarea finanţării rambursabile interne în valoare de maxim 

29.955.933 lei prin veniturile proprii ale municipiului Falticeni. 
 

        Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Fălticeni să semneze în numele și pentru 

Municipiul Fălticeni contractul de finanțare, contractul de garantie și orice alte documente 
necesare obținerii și derulării finanțării. 
 

       Art. 7 Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

                                                                                           
         Contrasemneaza, 

                                                                                                 Secretar general, 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei finanțări rambursabile interne in 

valoare maxima de 29.955.933 lei 

 

 
Având în vedere faptul că lucrările la investiția Spital Municipal Falticeni sunt finalizate 

și că pentru punerea în funcțiune a clădirii mai sunt necesare aparatura și dotările medicale, 

pentru care este efectuată deja procedura de achiziție, s-au făcut toate demersurile necesare 

pentru obținerea de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, a finanțării necesare. Întrucât 

până la această dată nu s-a primit răspuns la solicitările noastre și nu există predictibilitate în ce 

privește primirea sumelor de la bugetul de stat s-a analizat posibilitatea de a asigura suma 

necesară de la bugetul local. Necesarul fiind de 18.811.431 lei, suma este prea mare pentru a 

putea fi asigurata din surse proprii, cea mai bună soluție fiind contractarea unui credit pe termen 

lung.  

Darea in folosinta a noului spital face posibila si necesara sistematizarea verticala a 

amplasamentului actual al spitalului. Unitatea noastra a efectuat niste lucrari de eliberare a 

amplasamentului in zona centralei termice /punct transformare. Pentru a executa lucrarile pe 

intregul amplasament este necesara suma de 3.544.657 lei.  

In cadrul investitiilor in infrastructura de sanatate, se inscrie si Extinderea Sectiei de 

Pneumologie a Spitalului Municipal Falticeni. Sectia functioneaza ca o sectie de izolare, 

imobilul fiind situat pe str. Caporal Diaconita. Pentru ca circuitul pacientilor sa se efectueze 

conform normelor este necesara extinderea sectiei, investitie a carei valoare estimata este de 

2.599.845 lei.  

Unitatea noastra are in lucru cererea de finantare pentru a accesarea unei finantari externe 

nerambursabile de la UE pentru realibilitarea termica a cladirilor rezidentiale, respectiv a unui 

numar de 8 blocuri de pe raza municipiului. Finantarea proprie la acest tip de proiect este de 40% 

din valoarea estimata. Valoarea estimata fiind 12.500.000 lei, cofinantarea va fi de 5.000.000 lei, 

pe care propunem sa o asiguram din credit.  

Avand in vedere cele enumerate, valoarea totala a creditului va fi de 29.955.933 lei. 

  

 

 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 

 

 

  



                     ROMÂNIA 

             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr.  12433 /23.06.2020 

                       PRIMAR         

       

             

                                                   REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei finanțări rambursabile interne in 

valoare maxima de 29.955.933 lei 

 
 

 Având în vedere faptul că lucrările la investiția Spital Municipal Falticeni sunt 

finalizate și că pentru punerea în funcțiune a clădirii mai sunt necesare aparatura și dotările 

medicale, pentru care este efectuată deja procedura de achiziție, s-au făcut toate demersurile 

necesare pentru obținerea de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, a finanțării necesare. 

Întrucât până la această dată nu s-a primit răspuns la solicitările noastre și nu există predictibilitate 

în ce privește primirea sumelor de la bugetul de stat s-a analizat posibilitatea de a asigura suma 

necesară de la bugetul local. Necesarul fiind de cca. 18.811.431 lei, suma este prea mare pentru a 

putea fi asigurata din surse proprii, cea mai bună soluție fiind contractarea unui credit pe termen 

lung.  

Darea in folosinta a noului spital face posibila si necesara sistematizarea verticala a 

amplasamentului actual al spitalului. Unitatea noastra a efectuat niste lucrari de eliberare a 

amplasamentului in zona centralei termice /punct transformare. Pentru a executa lucrarile pe 

intregul amplasament este necesara suma de 3.544.657 lei.  

In cadrul investitiilor in infrastructura de sanatate, se inscrie si Extinderea Sectiei de 

Pneumologie a Spitalului Municipal Falticeni. Sectia functioneaza ca o sectie de izolare, imobilul 

fiind situat pe str. Caporal Diaconita. Pentru ca circuitul pacientilor sa se efectueze conform 

normelor este necesara extinderea sectiei, investitie a carei valoare estimata este de 2.599.845 lei.  

Unitatea noastra are in lucru cererea de finantare pentru a accesarea unei finantari externe 

nerambursabile de la UE pentru realibilitarea termica a cladirilor rezidentiale, respectiv a unui 

numar de 8 blocuri de pe raza municipiului. Finantarea proprie la acest tip de proiect este de 40% 

din valoarea estimata. Valoarea estimata fiind 12.500.000 lei, cofinantarea va fi de 5.000.000 lei, pe 

care propunem sa o asiguram din credit.  

Însumând valoarile estimate ale fiecarui obiectiv sus-mentionat, necesarul de finantat din 

credit va fi de 29.955.933 lei. 

 

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

Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre. 

 

  

 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 



Nr. 

crt.
Denumirea obiectivului

Valoare totala 

proiect/ program

Valoare  de finantat 

din credit

HCL aprobare 

indicatori th. -

economici

A Investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri 

externe nerambursabile de la UE

1
Reabilitare termica cladiri rezidentiale - cofinantare de la 

buget local ( contributie proprie si cheltuieli neeligibile)
12.500.000 5000000

HCL nr.       / 

29.06.2020

B Investiții publice de interes local care nu beneficiază de 

fonduri externe nerambursabile de la UE

1 Aparatura si echipamente medicale pentru dotarea 

Spitalului Municipal Falticeni
18,811,431 18,811,431

HCL nr.       / 

29.06.2020

2
Sistematizare verticală - Spitalul Municipal Fălticeni, 

str.Cuza Voda, nr.1
3,723,100 3,544,657

HCL nr.       / 

29.06.2020

3 Extindere sectie pneumologie, str. Caporal Diaconita 2,599,845 2,599,845
HCL nr.      / 

29.06.2020

TOTAL:
29,955,933

                                                                                                 Anexa la HCL nr.     din 29.06.2020

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE VOR FI FINANȚATE DIN CREDIT



MUNICIPIUL FALTICENI

CUI 5432522

Nr.        din 05.12.2016

Catre, 

CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI SUCEAVA

   Raspuns la adresa nr. 26246 din 29.11.2016, va transmitem necesarul pentru sustinerea

 programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala:

Nr. 

crt.
Denumire proiect/program

Valoare 

totala 

proiect

Necesar 

cofinantare 

an 2016

Sume 

asigurate 

prin bugetul 

aprobat pe 

2016

Diferenta de 

acoperit pe 

anul 2016

0 1 2 3 4=2-3

1

Sistem de management integrat al

deşeurilor în judeţul Suceava
1000000 270000 0 270000

2
Amenajare sectie obstretica-ginecologie 1809260 1749260 1729260 20000

3

Constructie Spital Municipal Falticeni -

Corp nou - lucrari in continuare
71191000 13000000 13000000

4

Aparatura medicala, echipamente si

mobilier la Sectia de Obstretica-

Ginecologie ( cladire reabilitata cu

scopul relocarii sectiei intrucat suntem

evacuati din vechea cladire, de catre

actualii proprietari)

500000 500000 0 500000

5

Reparatii capitale Pod Str. Sucevei E85

si Pod str. 2 Graniceri E85 -studiu de

fezabilitate, proiect tehnic, executie

900000 450000 6000000 -5550000

6 Reparatii Infrastructura Rutiera 4000000 4000000 4000000

7

Reparatii trotuare, cai de acces (cu

pavele)
300000 300000 300000

8 Amenajare locuri de joaca 4 buc 280000 280000 280000

9 Containere subterane ecologice ( 3 seturi) 300000 300000

10

Modernizari, extinderi si reabilitari la

cladirile unitatilor de invatamant

preuniversitar de pe raza municipiului

2000000 2000000 2000000

11

Construire Gradinita cu sase grupe nr

8 - lucrari in continuare, Asigurarea

utilităţilor,Împrejmuire, căi de acces şi

amenajări exterioare

2324313 1113709 759397 354312

12

TOTAL: 84304573 23962969 8488657 15474312



                     Primar, 

Prof. Gheorghe- Catalin Coman



 programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala:


