ho
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA DORNA ARINI,
JUDEŢUL SUCEAVA”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-II 2017,
coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 9.08.2019,
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Doma-Arini, înregistrată sub nr. 237
din 01.08.2019;
- 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. 245 din 09.08.2019;
- 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. 246 din 09.08.2019;
-Prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 10/24.02.2017 privind instrumentarea proiectului
„înfiinţare infrastructura de apa si apa uzata in comuna Doma Arini, judeţul Suceava” care urmeaza
a fi finatat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene;
- prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr.l.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, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 41, alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) şi (4) ale al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile Legii 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
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 baza prevederilor art. 129, art. 133, alin. (1), art. 139, 196 din Codul Administrativ
adontat nrin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA DORNA
ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă asigurarea coflnantarii de la bugetul local, în suma de 1.000.000 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” finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene:
- Studiu de Fezabilitate - 74.970 lei
- Studiile de teren - 45.220 lei
- Documentarii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizatii - 36.660 lei
- Documentarii tehnice pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 17.850 lei
- Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie - 41.650 lei
- Organizarea procedurilor de achiziţie - 26.909 lei
- Asistenţa tehnică din partea proiectantului - 99.246 lei
- Plata dirigintilor de şantier - 66.164 lei
- Consultanţa - 111.578 lei
- Comisioane, cote, taxe, costuri credite - 96.735 lei
- Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizării de şantier - 44.350 lei
- Cheltuieli conexe organizării de şantier - 11.088 lei
- Cheltuieli diverse si neprevăzute - 320.440 lei
- Probe tehnologice - 7.140 lei
Art.3 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.4 - Primarul comunei Doma Arini va aduce la îndeplinire a prevederilor prezentei

Anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr.37/2019

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei este de 13.290.373 lei inclusiv TVA, conform Deviz general din
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”

Valoare totală a investiţiei
din care C+M

Valori cu TVA Lei
13.290.373
10.464.929

