ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 16085/12.07.2022
Proiect
HOTĂRÂRE
privind modificarea prevederilor HCL nr. 119/27.05.2022 pentru
aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI
TEMPORAR DE DEȘEURI MUNICIPALE FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA, PRIN
IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATOARE”
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrat la nr. 16084/12.07.2022;
- Nota de solicitare de carificări nr. 1/11.07.2022 transmisă de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor – Serviciul Managementul Fondurilor Europene;
În temeiul prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin
Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO – Mediu),
aprobat prin Acordul de Program încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar
SEE și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, la
data de 01.10.2019 – Apelul de Propuneri Măsuri de reducere a contaminării cu
substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Apelul 2) și ale art. 7 alin.
(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e, art. 139,
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă modificarea DEVIZULUI aferent Studiului privind
realizarea
unei
analize
comparative
între
relocare
și
soluția
alternativă/tehnologia inovatoare prietenoasă cu mediul care are ca rezultat
închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Falticeni, judetul
Suceava, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă modificarea structurală a bugetului proiectului „Inchiderea
depozitului temporar de deșeuri municipale Falticeni, judetul Suceava prin
implementarea unei tehnologii inovatoare”, conform anexei nr. 2.
Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 119/27.05.2022 rămân neschimbate.
Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele 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
Primăria Municipiului Fălticeni
Comp. Mediu
Nr.16086 din 12.07.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 119/27.05.2022 pentru aprobarea
cheltuielilor aferente proiectului „Inchiderea depozitului temporar de deșeuri
municipale Falticeni,judetul Suceava prin implementarea unei tehnologii inovatoare
UAT Municipiul Falticeni a depus la Ministerul Mediului, apelor si Padurilor proiectul
cu titlul ,, Inchiderea depozitului temporar de deseuri municiple Falticeni, judetul Suceava
prin implementarea unei tehnologii inovatoare”, in cadrul SEE 2014-2021, prin Programul
RO-Mediu, Apelul de propuneri ,,Masuri de reducere a contaminarii cu substante periculoase
in depozite municipale temporare”(Apelul2).
Acest proiect a intrunit conditiile de calificare si a trecut in etapa de evaluare tehnica si
financiara.
Urmare a verificarii tehnico-economice s-a primit de la serviciul Managementul
Fondurilor Europene, Solicitarea de clarificari nr. 1 din 11.07.2022, prin care este solicitat un
Deviz General modificat, corelat cu bugetul proiectului.
In ceea ce priveste Bugetul proiectului acesta va suferi doar modificari structurale,
valoarea totala a proiectului ramane aceeasi si anume 9.573.894,25 lei.
In Devizul General al proiectului s-au modificat valorile privind costurile de informare
si publicitate, cheltuielile diverse si neprevazute si costurile cu serviciile de consultant
evidentiate ca si costuri neeligibile.

DIRECTIA INVESTITII
COMP. MEDIU
Ing. Simona Iuliana Vacariuc

România
Judeţul Suceava
Primăria Municipiului Fălticeni
PRIMAR
Nr.16084 din 12.07.2022

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 119/27.05.2022 pentru aprobarea
cheltuielilor aferente proiectului „Inchiderea depozitului temporar de deșeuri
municipale Falticeni,judetul Suceava prin implementarea unei tehnologii inovatoare

Urmare a verificarii tehnico-economice a aplicatiei de proiect cu titlul ,, Inchiderea
depozitului temporar de deseuri municiple Falticeni, judetul Suceava prin implementarea unei
tehnologii inovatoare”, finantat prin Mecanismul financiar SEE2014-2021, UAT municipiul
Falticeni a realizat modificarile cerute in Devizul General al proiectului (Anexa nr. 1) si
modificarile structurale ale Bugetului proiectului (Anexa nr. 2).
Propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Falticeni modificarea
DEVIZULUI aferent Studiului privind realizarea unei analize comparative între relocare și
soluția alternativă/tehnologia inovatoare prietenoasă cu mediul care are ca rezultat închiderea
depozitului temporar de deșeuri municipale Falticeni, judetul Suceava si modificarea
structurala a Bugetului Proiectului „Inchiderea depozitului temporar de deșeuri municipale
Falticeni, judetul Suceava prin implementarea unei tehnologii inovatoare”,

INITIATOR,
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

