
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei comunei Dorna Arini la 

obiectivul de investiţii „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ DORNA ARINI, COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”

Consiliul Local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă de îndată, în 
data de 16.11.2017,

Luând în considerare:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr. 310 din 13.11.2017;
- 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. 311 din 16.11.2017;

- 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. 312 din 16.11.2017;

Având în vedere:
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr. 9/10.02.2017 privind implementarea 

proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la Şcoala Gimnazială Doma-Arini”;
- 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;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 
1, art. 45 alin. (1), art. 47, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l -  Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
DORNA ARINI, COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA” propus spre finanţare prin



Programul Naţional de Dezvoltare Locală derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, după cum urmează:

Total investiţie: 2.680.374,00 lei cu TVA
Bugetul local: 200.833 lei cu TVA (contribuţia comunei Doma Arini)
Bugetul de stat: 2.479.541 lei cu TVA

Eşalonarea investiţiei:
- Anul I = 826.514 lei
- Anul II = 826.514 lei
- Anul III = 826.513 lei

II. Indicatori tehnici:
Suprafaţa desfăşurată = 2130,80 mp 
Durata de realizare = 36 luni

Art. 2 -  Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea.

Art.3 -  Primarul comunei, prin compartimentele din cadrul Aparatului propriu de 
specialitate, va duce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce 
la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru 
control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

I. Indicatori economici:
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