ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 9455 /08.05.2020

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Restaurare monument istoric – Muzeul
Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni, județul Suceava”
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr.
9454 /08.05.2020;
- prevederile H.C.L. nr. 29/ 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a
Locrărilor de Intervenție, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general
cuprinzând cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Restaurare monument istoric
– Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea, Municipiul Fălticeni, județul Suceava”;
În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 8 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1851 / 2013 pentru
aprobarea Normelor Metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 1851/2013,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) și art. 139,
alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Devizul general actualizat al obiectivului de investiţie
„Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul
Fălticeni, județul Suceava” , conform anexei nr. 1.
Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de
investiţie „Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea Municipiul Fălticeni, județul Suceava” , conform anexei nr. 2.
Art.3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.4. – Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.5. – Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat
Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 9454/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Restaurare
monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni,
județul Suceava”
Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare
si conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale si, din dorinta Municipiului Falticeni de a reda
urbei un monument istoric valoros, care sa devina un veritabil obiectiv de referinta
pentru cetatenii municipiului, propun spre dezbatere si analiza proiectul de hotarare
pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
“Restaurare monument istoric – Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea - Municipiul
Falticeni, jud. Suceava”

VALOARE CONTRACT
FINANTARE
buget de stat
bugetul initial local
buget local actalizat
total valoare realizare
obiectiv de investitii

2,698,959.48 lei
2,504,811.83 lei
194,147.65 lei
607,121.34lei

INITIATOR,
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

3,306,080.82lei

PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
Administrator public
Nr. 9456 / 08.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Restaurare
monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni,
județul Suceava”

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la pozitia nr. 260 este evidentiat
imobilul “Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea” (Casa Cantacuzino Pascanu – Biblioteca
Municipala Falticeni) - Str. Republicii, nr.14.
Constructia, edificata in zona centrala de urmasii fondatorului Falticeniului Enache Cantacuzino - a fost lasata mostenire municipalitatii spre a servi ca lacas
cultural. Cladirea a fost edificata in 1853, prezinta degradari semnificative si necesita
lucrari de consolidare si restaurare. Prin implementarea acestui proiect, se salveaza
unul dintre cele mai importante monumente istorice prin pastrarea imaginii urbane
originale si va deveni un obiectiv de referinta al municipiului Falticeni.
UAT Municipiul Falticeni are incheiat contractul nr. 22412/09.10.2019 privind
finantarea obiectivului de investitii “Restaurare monument istoric – Muzeul
Falticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Falticeni, jud. Suceava ” prin Programul
National de Dezvoltare Locala, subprogramul Regenerare urbana a municipiilor si
oraselor si datorita faptului ca au fost lansate doua proceduri de achizitie a seviciilor de
proiectare si executie lucrari ale obiectivului de investitie la care nu a fost inscris nici un
ofertant, am procedat la solicitarea catre proiectanul care a intocmit documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie a actualizarii devizului general cu valorile actualizate
in ceea ce priveste valoarea materialelor, a manoperei , influentate de modifoicarea
cursului EURO.
Cu valoarea actualizata a devizului general, se va lansa o noua procedura de
achizitie a seviciilor de proiectare si executie lucrari ale obiectivului de investitie.
Conform devizului general actualizat, cheltuielile necesare realizarii acestui
obiectiv de investitii pentru care a fost semnat contractual de finantare sunt :
VALOARE CONTRACT
FINANTARE
buget de stat
bugetul initial local
buget local actualizat
total valoare realizare
obiectiv de investitii

2,698,959.48 lei
2,504,811.83 lei
194,147.65 lei
607,121.34lei
3,306,080.82lei

Cheltuielile necesare suplimentare finantate de la bugetul local vor fi de
510,186.00 lei (fara TVA) necesare realizarii acestui obiectiv de investitii.
Valoarea estimate la care se va lansa noua procedura de achizitie a seviciilor
de proiectare si executie lucrari ale obiectivului de investitie va fi de 2,454,086.99 lei
(fara TVA).
In acest context se impune initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea,
actualizarea a devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de
investitii “Restaurare monument istoric – Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea - Municipiul
Falticeni, jud. Suceava ”

Administrator public
Ing. Rusu Silviu- Haralambie

