HOTĂRÂRE
Privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod peste
râul Bistriţa, în Comuna Dorna-Arini, Judeţul Suceava”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
12.04.2019,
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită cic primarul comunei Dorna-Arini, înregistrată sub nr.52 din
1.03.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate a! Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.88 din
12.04.2019;
- 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 Dorna-Arini, înregistrat sub nr.89 din
12.04.2019;
- art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
-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 art. 36 alin. (2) lit. ,.b’\din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (I) - (4) 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. 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă realizarea investiţiei „Pod peste râul Bistriţa, în Comuna Dorna-Arini, Judeţul
Suceava” care va fi propus spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală derulat de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice.
Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Pod peste râul Bistriţa, în Comuna
Dorna-Arini, Judeţul Suceava” conform anexei, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Primarul comunei Dorna 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

ANEXA la Hotărârea de Consiliu Local nr. 9/2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

jgoantâli
Valoarea totală
paloarea totală a investiţiei (cu TVA)

4.611.414.50 lei

guget de Stat (cu TVA)

4.393.480.00 lei

Buget local (cu TVA)

217.934.50 lei

Din care C+M (cu TVA) -

3.914.505.00 lei

2.

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
Anul I

3.

Durata de realizare
D urata de realizare:

4.

12 luni

Capacităţi

-Suprafaţă utilă - circulabilă auto
-Suprafaţa total afectata

5.

4.611.414,50 lei

S = 500. mp
S = 10.000. mp

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată reparaţia

Indicatori ca lita tiv i
-cuantumul costurilor de tra n sp o rt implicite;
-confort pentru participanţii la trafic; -uzura
. mijloacelor de tran sp o rt; -siguranţa
circulaţiei.
Indicatori c a n tita tiv i
-valoarea traficului (vehicule etalon)
-cuantumul costurilor de tra n sp o rt explicite
-gradul de poluare a m ediului
-num ărul de ore econom isite pe an valoarea tim pului econom isit pe an valoarea econom iilor de com bustibil pe an
-nivelul confortului p ercep u t de participanţii la trafic;
-valoarea econom iilor privind reparaţiile auto pe an num ărul de accidente de circulaţie

