ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂLTICENI
CUI 5432522

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. 17449 din 27.08.2020;
b)raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 17451/26.08.2020;
c) avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
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 24.02.201, Hotărârile Consiliului Local nr.
57, nr. 75, nr. 142 si nr. 144 din 2019 si Hotărârile Consiliului Local nr. 29, nr. 75, nr. 101 si nr. 103
din 2020, prevăzute în anexa la prezenta,
Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre.

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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

Fălticeni: 27.08.2020
Nr. 138

