
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile 

prin P.N.D.L. 11-2017, aferente proiectului ”ÎNFIINŢARE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 
COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”, care urmează a fi finanţat prin 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 23.10.2017,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Doma-Arini, înregistrată sub nr. 240 

din 17.10.2017;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr. 241 din 17.10.2017;

- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, 
administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, al Consiliului Local Doma-Arini, 
înregistrat sub nr. 263 din 23.10.2017;

- Prevederile Ordinului MDRAP nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,

- Prevederile Legii 98/23.05.2016 privind achiziţiile publice
- Devizul general şi devizul financiar aferente proiectului "ÎNFIINŢARE DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ ÎN COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”.
în baza prevederilor art. 36 alin. (1), (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l - Se aprobă asigurarea cofinanţării de la bugetul local, în sumă de 623.468 lei inclusiv 
TVA 19%, pentru următoarele categorii de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. II - 2017, aferente 
proiectului "ÎNFIINŢARE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL 
SUCEAVA” ce urmează a fi finanţat prin Ministeml Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 
şi Fondurilor Europene:

Studiu de Fezabilitate -  74.970 lei

Studii de teren -  45.220 lei

Documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii -  36.660 lei 

Documentaţii tehnice pentm obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor- 17.850 lei 

Organizarea procedurilor de achiziţie -  26.909 lei 

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului -  99.246 lei 

Plata diriginţilor de şantier -  66.164 lei 

Consultanţă -  111.578 lei



Comisioane, cote, taxe, costuri credite -  93.100 lei 

Cheltuieli conexe organizării de şantier -  44.631 lei 

Probe tehnologice -  7.140 lei

Art.2 - Primarul comunei Doma Arini va aduce la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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