
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230676018,0230576026 
Nr.47 din 12.02.2019

ANUNŢ

Primarul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţa 

publică astăzi, 12.02.2019, proiectul de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia 

în regim de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, identificate pe raza Comunei 

Dorna-Arini, judeţul Suceava.

Alăturat proiectului de hotărâre afişat, sunt aduse la cunoştinţa publică şi 

expunerea de motive în care este arătată necesitatea reglementării problemei în 

discuţie.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare pentru proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru 

intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, identificate pe raza 

Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, la registratura Primăriei Comunei Dorna 

Arini, Judeţul Suceava, până la data de 29.03.2019.

n
comunei,
RARU



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230676018,0230576026 
Nr.1135 din 01.03.2019

ANUNŢ
Primarul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţa publică astăzi, 

01.03.2019, a următoarelor proiectul de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru 

Comuna Doma-Arini, judeţul Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul „Pod peste râul Bistriţa, în Comuna Doma-Arini, judeţul Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Doma Arini nr.35/2018, -aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de 

sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei 

unităţi administrativ-teritoriale.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Doma Arini nr.36/2018, privind stabilirea modului de administrare a unui teren care 

aparţine Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Dorna Arini nr.43/2018, privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a 

comunei Doma Arini ca Staţiune Turistică de interes local.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la 

aprobarea investiţiei ”Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Domei - 

Rusca- Osoi, km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.54 din 16.10.2017, referitoare la



aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei comunei Doma Arini la obiectivul de 

investiţii „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ DORNA ARINI, COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”.

Alăturat proiectelor de hotărâre afişate, sunt aduse la cunoştinţa publică şi expunerile de 

motive în care este arătată necesitatea reglementării problemei în discuţie.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare 

pentru proiectele de hotărâre sus menţionate, la registratura Primăriei Comunei Dorna Arini, 

Judeţul Suceava, până la data de 12.04.2019.

/



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230576018, 0230576126 
e-mail : primariadornaarini@vahoo.com 

Nr.2366 din 12.04.2019

P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi, 12.04.2019 la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, cu ocazia 

verificării depunerii de propuneri, sugestii, opinii pentru următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru 

Comuna Doma-Arini, judeţul Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul „Pod peste râul Bistriţa, în Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna 

Arini nr.35/2018, -aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ- 

teritoriale.
mt

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Doma Arini nr.36/2018, privind stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine 

Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna 

Arini nr.43/2018, privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Dorna 

Arini ca Staţiune Turistică de interes local.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei 

^Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Domei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  

8+200, L=6,2 km”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.54 din 16.10.2017, referitoare la 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”.

mailto:primariadornaarini@vahoo.com
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în data de 12.04.2019 a fost adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, următoarele 

proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru 

Comuna Doma-Arini, judeţul Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Pod peste râul Bistriţa, în Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna 

Arini nr.35/2018, -aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administraţi v- 

teritoriale.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Dorna Arini nr.36/2018, privind stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei 

Dorna-Arini, Judeţul Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Doma Arini 

nr.43/2018, privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Doma Arini 

ca Staţiune Turistică de interes local.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei 

"Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  

8+200, L=6,2 km".

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.54 din 16.10.2017, referitoare la 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".

în anunţul făcut în acest sens, s-a comunicat celor interesaţi că pot trimite în scris propuneri, 

sugestii, opinii care au valoare de recomandare pentm proiectele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru 

Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Pod peste râul Bistriţa, în Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna 

Arini nr.35/2018, -aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând



cultelor religioase recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ- 

teritoriale.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Doma Arini nr.36/2018, privind stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei 

Doma-Arini, Judeţul Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Doma Arini 

nr.43/2018, privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Dorna Arini 

ca Staţiune Turistică de interes local.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei 

M odernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  

8+200, L=6,2 km”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.54 din 16.10.2017, referitoare la 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”.

La data de 12.04.2019, s-a constatat că nu a fost formulată de cei interesaţi vreo propunere, 

sugestie sau opinie referitoare la nici unul din proiectele sus menţionate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi depus la dosarul 

şedinţei în care se va dezbate acest proiect de hotărâre.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230576018,0230576126 
e-mail: primariadornaarini@vahoo.com 

Nr.75 din 29.03.2019

P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi, 29.03.2019 la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, cu ocazia 

verificării depunerii de propuneri, sugestii, opinii pentru următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică, identificate pe raza Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava.

în data de 12.02.2019 a fost adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, următorul proiect: 

Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică, identificate pe raza Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava.

în anunţul făcut în acest sens, s-a comunicat celor interesaţi că pot trimite în scris propuneri, 

sugestii, opinii care au valoare de recomandare pentru:

Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică, identificate pe raza Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava.

La data de 29.03.2019, s-a constatat că nu a fost formulată de cei interesaţi vreo propunere, 

sugestie sau opinie referitoare la constituirea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică, identificate pe raza Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi depus la dosarul 

şedinţei în care se va dezbate acest proiect de hotărâre.

Secretarul comunei,

mailto:primariadornaarini@vahoo.com


ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.81 din 9.04.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Dorna-Arini pe o perioadă de 3 luni

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 de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr.80 din 9.04.2019;
- Raportul Secretarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 

din f t .o C to tâ
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna-Arini, judeţul 
Suceava, înregistrat sub nr. 2k) din ă.Qij. 3,0/fâ ;

- art. 9 şi art. 10 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea 
nr. 673/2002 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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), alin. (2), art. 45 alin. (1) şi alin. (2) 
şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al (Consiliului Local Dorna-Arini 
pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier .u\ .7.7........ A .vâ;...QltâdJUlţ

Art. 2 Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.49 din 12.02.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestică, identificate pe raza Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă & J^® ]W .^Ă în 
data d e . . ^Q/ !9..................,

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

înregistrată sub nr.48 din 12.02.2019;
-Raportul compartimentului de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială din cadrul 

Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Doma Arini, înregistrat sub nr. ... .. ..din
............(X.9k,M § ........;

-Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava, 
înregistrat sub n r.... E5......din .. s.Qk: .4Q/15;

Luând în considerare :
-Adresa nr.47407 din 12.02.2019, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului a Judeţului Suceava, Serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, 
Compartimentul violenţă în familie.

-Prevederile art. 3, art.4, art.7, art.13 alin.l lit. b şi art.13, alin.2, artl4, art-35'^şi art.36 lit. d 
din Legea nr 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-art.l, art.2, art.3, din Anexa: Procedură pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică, la Ordinul Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/2018;

îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (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), alin.(6) lit. „a”, 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. 1 - Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică identificate pe raza comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, având următoarea 
componenţă:



1. Marta PAŢA, Inspector clasa I grad profesional debutant la Serviciul public de asistenţă 
socială din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna Arini.

2. Anton-Spiridon MAZĂRE- viceprimar, din partea Primăriei Comunei Doma-Arini.
3. Aurelia CHIRILUŞ- Asistent medical comunitar- Asistent medical principal V-Serviciul 

public comunitar de asistenţă social din cadrul Aparatului permanenet de lucru al PrimaruluiComunei 
Dorna Arini.

4. Cătălin PAŢA -  Şef de post din cadrul Postului de poliţie Dorna Arini, Secţia nr.15 Poliţie 
rurală Vatra Domei.

5. Gorge CHIUARIU -  Agent principal de Poliţie, din cadrul Postului de poliţie Dorna Arini, 
Secţia nr.15 Poliţie rurală Vatra Domei.

Art.2 - Se desemnează Doamna Marta PAŢA, Inspector clasa I grad profesional debutant la 
Serviciul public de asistenţă socială din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului 
Comunei Dorna Arini, drept coordonator al echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică.

Art.3 -  Asigurarea transportului echipei mobile pentru intervenţiile urgente în cazurile de 
violenţă domestică se va realiza de către Poliţia Dorna-Arini, cu ajutorul mijloacelor de transport din 
dotarea acestei instituţii publice.

Art.4 - Primaml comunei Doma Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.

INIŢIATOR, 
Primamil comunei 

Ioai/MORARU

AVIZAT



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.51 din 01.03.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru Comuna

Dorna-Arini, judeţul Suceava

data de
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ..:
... IZ .Qh,M§-
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată 

sub nr.50 din 01.03.2019;
- Raportul de specialitate al Serviciului Volunţar de Situaţii de Urgenţă al Comunei Dorna-Arini, Judeţul

Suceava, înregistrat sub nr....1&?..... din .;Uv.Q,V.$3...
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii

publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 
„r.........U... din....... II.0!t,.M ...........;

- art.4, alin.(l), art.13, lit.”a” din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale;

-Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
-Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 

a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), alin. (2), art. 45 alin. (1) şi alin. (2) şi celor ale 
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l (1) -  Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru Comuna Dorna-Arini, judeţul 
Suceava, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) -  Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.
Art. 2 Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele din cadrul Aparatului propriu de specialitate, 

va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.



W )

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr.53 din 01.03.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Dorna-Arini, înregistrată sub nr.52 din

1.03.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul

- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, administrare a 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, amenajarea

- 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. (1) - (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,

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 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.

peste râul Bistriţa, în Comuna Dorna-Arini, Judeţul Suceava”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă..'/5*'
datade.....,; . , . * J 0 e ...........................

&..... în

teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr.......Să
din....... .®r..-. £)$..-.. dQt. 9.......... ;

H O T Ă R Ă Ş T E :



ANEXA la Proiect de hotărâre

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

varianta I:
Valoarea totală

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 4.611.414,50 lei

Buget 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 (1NV/C+M):
Anul I 4.611.414,50 lei

3. Durata de realizare
Durata de realizare: 12 luni

4. Capacităţi
-Suprafaţă utilă -  circulabilă auto S = 500. mp
-Suprafaţa total afectata S = 10.000. mp
5. Alţi indicatori specifici dom eniului de activitate în care este  realizată reparaţia  

Indicatori calitativi

-cuantumul costurilor de transport implicite;
-confort pentru  participanţii la trafic; -uzura 
mijloacelor de transport; -siguranţa 
circulaţiei.

Indicatori cantitativi
-valoarea traficului (vehicule etalon)

-cuantumul costurilor de transport explicite 
-gradul de poluare a mediului

-numărul de ore economisite pe an - 
valoarea timpului economisit pe an - 
valoarea economiilor de combustibil pe an

-nivelul confortului perceput de participanţii la trafic;
-valoarea economiilor privind reparaţiile auto pe an - 
num ărul de accidente de circulaţie



Obiectiv:
"POD PESTE RÂUL BISTRIŢA, IN COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA" 
Beneficiar: COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA 
Proiectant: S.C. PROIECT CFDP S.R.L

DEVIZ GENERAL - ACTUALIZAT 
privind cheltuielile necesare realizării

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

U I Lei U i

1 2 3 4 5

C APITOL 1
Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 
terenului la starea iniţiala

0.00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

TO TAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

TO TAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 25.500,00 4.845,00 30.345,00

3.1.1 Studii de teren 12.500,00 2.375,00 14.875,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 13.000,00 2.470,00 15.470,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri si autorizaţii

7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 100.500,00 19.095,00 119.595,00

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de pretezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii si deviz general

12.000,00 2.280,00 14.280,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare in vederea obţinerii 
avizelor/acordurllor/autorizatiilor

8.500,00 1.615,00 10.115,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de execuţie

7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuţie 73.000,00 13.870,00 86.870,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.7 Consultanta 39.250,00 7.457,50 46.707,50

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 39.250,00 7.457,50 46.707.50

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 45.000,00 8.550,00 53.550,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
cate Inspectoratul de Stat in Construcţii

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.2 Dirigentie de şantier 20.000,00 3.800,00 23.800,00

TO TAL CAPITOL 3 227.750,00 43.272,50 271.022,50



CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiţia de baza

4.1 Construcţii si instalaţii 3.225.000,00 612.750,00 3.837.750,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care 
necesita montaj

0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport'

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 . 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 3.225.000,00 612.750,00 3.837.750,00

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 64.500,00 12.255,00 76.755,00

5.1.1 Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizării de 
şantier

64.500,00 12.255,00 76.755,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 39.732,00 0,00 39.732,00

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de 
construcţii (0,5%)

18.060,00 0,00 18.060,00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii (0,1%)

3.612,00 0,00 3.612,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC (0,5%)

18.060,00 0,00 18.060,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaţia de 
construire/desfiintare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli cfiverse si neprevăzute 322.500,00 61.275,00 383.775,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00

TO TAL CAPITOL 5 428.732,00 73.910,00 502.642,00

CAPITO L 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TO TAL C APITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL General 3.881.482,00 729.932,50 4.611.414,50

din care C+M 3.289.500,00 625.005,00 3.914.505,00

(TOTAL General |4.611.414,50
din care:

Bugetul de stat: 4.393.480,00

Bugetul local: 217.934,50

Beneficiar,
COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA

Proiectant,



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.55 din 01.03.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr. 35/2018 - 
aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ-teritoriale

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă . . .în 
data de..... .Ci^.C?.i...^.0).^....,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr.54 din 01.03.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul

aparatului de spjci^ljtate al Primarului comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub ........

- 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.......3/3.......
din..!?,. •<*... M i . -

în temeiul:
-Hotărârea Consiliului Local Dorna-Arini, judeţul Suceava, nr.35 din 31 octombrie 2018, referitoare 

la aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local 
al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ-teritoriale;

- art. 3 alin. (3) al Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin* 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

- art. 4 alin. (2) al Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) -  (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), (2), alin. (6) 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 modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Dorna Arini nr. 
35/2018 privind aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la 
bugetul local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ-teritoriale, conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2 - Primarul Comunei Dorna Arini prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, 
administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor 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.



Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr. 35/2018 privind 
aprobarea regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de 

la bugetul local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei

unităţi administrativ-teritoriale

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Dorna Arini nr. 35/2018 privind aprobarea 
regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al 
Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ-teritoriale se 
modifică astfel:

Art. I -  La art. 9 - Capitolul 11 - Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul 
local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, după litera ”d” se introduce litera "d1” care va 
avea următorul cuprins:

d 1) ” avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea 
sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte”.



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.57 din 01.03.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Dorna-Arini, nr. 36/2018 privind stabilirea modului de administrare a unui 

teren care aparţine Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în
şedinţă.â&JUlSflCIjuJXiVX..în data de .... i L o k . J m .............

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

Suceava, înregistrată sub nr.56 din 01.03.2019;
Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr.....3?L... din.. 2Q>A9.............;

- 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, din cadrul Consiliului Local 
Dorna-Arini, înregistrat sub nr...33...... din....../X.{ ? / ? . : . . 9 .......... ;

Contractele de concesiune nr. 2730 din 03.09.1998 şi nr. 263 din 28.01.1999;
- Cererea nr. 5290 din 17.08.2018 formulată de reprezentantul legal a S.C. UNGUREANU 

LEMNCOM S.R.L. Dorna-Arini;
Având în vedere:

prevederile art. 551 pct. 2, art. 693, art. 694, art. 697, ale Codului civil, republicat;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nr. 36/2018 privind 

stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei Dorna-Arini, Judeţul 
Suceava;

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;

- art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;

îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (9), art. 45 
alin. (3), art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE: JHO

Art.I -  Titlul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Doma-Arini, nr. 36/2018 privind 
stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei Doma-Arini, Judeţul 
Suceava, se modifică şi va fi:

„Hotărâre privind includerea unor bunuri imobile în domeniul privat al Comunei 
Doma-Arini, Judeţul Suceava ’\

Art.il -  Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2018, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

”Art. 1 - Se aprobă includerea în domeniul privat al Comunei Doma-Arini, a 
două suprafeţe de teren, înscrise în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 
aceasta.”

Art. III -  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2018, privind stabilirea 
modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, se 
menţin.

Art. IV -  Primarul comunei Dorna Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire a prevederile prezentei 
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.



a n e x a  l a  p r o i e c t u l  d e  h o t ă r â r e

^Denumirea
bunului
inventariat

Categoria 
de folosinţa

Elemente de identificare Suprafaţa

-mp-

Valoare
de
inventar 
mii lei

Mod

de dobândire

2 3 4 5 6

Teren Curţi
construcţii

Situat în intravilan sa 
Cozăneşti, comuna Dorna 
Arini, judeţul Suceava 
înscris în CF 30237/Doma 
Arini, cu nr. cadastral 3023'/

5685 20,472 Legea 18/1991 

Legea 215/2001

Teren Curţi
construcţii

Situat în intravilan sa 
Cozăneşti, comuna Dorna 
Arini, judeţul Suceava 
înscris în CF 30954/Dorna 
Arini, cu nr. cadastral 30954

929 2,217 Legea 18/1991 

Legea 215/2001



o2 35
ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 

Nr.59 din 01.03.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Referitoare Ia modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr. 43/2018 - 
aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Dorna Arini ca Staţiune

Turistică de interes local

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă & ii: O. în
data de.....pk■. Qk ............ ,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr.58 din 01.03.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub nr.......3.h.......
din..... ............................... ;

- 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....................
din.... j k.'QL-. .;

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Doma-Arini, nr. 43/2018 privind aprobarea necesităţii şi 
oportunităţii proiectului de atestare a comunei Dorna Arini ca Staţiune Turistică de interes local;

-Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) -  (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 temeiul prevederilor art.36, art.45 alin.l şi art. 115 litera „b” din Legea nr.215/2Q01 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. I -  Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr. 43/2018 privind aprobarea 
necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Dorna Arini ca Staţiune Turistică de interes 
local se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului de atestare a comunei Doma-Arini ca 
staţiune turistică de interes local, care dispune de resursele naturale şi antropice şi care îndeplinesc 
cumulativ criteriile prevăzute în Anexa 1 la HG nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 
atestare a staţiunilor turistice.”



Art. II -  Articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local Doraa Arini nr. 43/2018 privind aprobarea 
necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Doma Arini ca Staţiune Turistică de interes 
local se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art. 2 - Se aprobă depunerea documentaţiei de fundamentare a atestării comunei Doma-Arini ca staţiune 
turistică de interes local, prevăzute în Anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre respectiv: 
-Anexa 1 - Monografia comunei;
-Anexa 2 - Documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
-Anexa 3 - Fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr.4 la HG nr.852/2008 pentru 
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice;”

Art. III - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2018 privind aprobarea 
necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Doma Arini ca Staţiune Turistică de interes 
local, rămân neschimbate.

Art. IV - Primarul Comunei Doma Arini prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, 
administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor 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.



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.61 din 01.03.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind actualizarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei 
”Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi, km.

2+000 -  8+200, L=6,2 km”

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

Luând în considerare:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr.60 din 01.03.2019;
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....... £ . . d i n . . M . ^ ! b ....... ;

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, din cadrul Consiliului Local 
Doma-Arini, înregistrat sub nr......voh......d in ... .42. :.Qk■. tfOAâ............. ; t

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 
46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei de realizare a obiectivului "Modernizare 
drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Domei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  8+200, 
L=6,2 km” cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:
prevederile art. 41, alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea finanţelor publice locale 

nr. 273/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 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;

Instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială;

îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (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 temeiul prevederilor art. 36, art. 45, art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Doma-Arini, judeţul 
Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei "Modernizare 
drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Domei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  8+200,



L=6,2 km -  indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii -  se actualizează şi se 
înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava şi se 
va aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.dornaarinisv.ro

INIŢIATOR, AVIZAT,
Secretarul comunei,

http://www.dornaarinisv.ro


Anexa nr.1 la Proiect de Hotărâre

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI 
Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi,

km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km

TITULAR: COMUNA DORNA-ARINI
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA

AMPLASAMENT: Pe teritoriul comunei Dorna-Arini, asigurând legătura cu municipiul 
Vatra Dornei

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totală a investiţiei lei 7,553.025.08

din care construcţii-montaj (inclusiv TVA) lei 6,817,706.77

- Durata de realizare a investiţiei luni 24
Anul I luni 9
Anul II luni 12
Anul III luni 3

- Eşalonarea investiţiei INV/C+M
Anul I lei 747.647,70

741.326,10
Anul II lei 5.184.572,45

4.989.691,42
Anul III lei 1.620,804.93

i 1,086,689.25

C apac ită ţi:

Drum modernizat ml 6.200 ’
- Podeţe tubulare DN 1000 mm, L=7,5 m buc. 12
- Podeţe tubulare DN 600 mm, L= 7,5 m buc 4
- Podeţe tubulare DN 600 mm, L= 5 m buc 15
- Rigolă carosabilă ml 1082
- Şanţ dalat tip V ml 48
- Şanţ dalat ml 2.653,5

Zid de greutate de beton de ciment cu 
înălţimea elevaţiei de 2,0 m

ml 48

- Rigolă carosabilă ml 1082
■ Zid de greutate de beton de ciment cu 

înălţimea elevaţiei de 1,0 m
ml 108

— Apărări de mal din gabioane cu înălţimea 
elevaţiei de 1,0 m

ml 20

- Montare parapet deformabil ml 3.109



proiectant: SC TO TAL D E S IG N  C O N S T R U C T  S R L 
gura H um oru lu i
genefic ia r: C on s iliu l local D o rna -A rin i, Ju d e ţu l S u ce a va

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT LA 12.04.2019 CONFORM O.U.G. 114/2018 

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: Modernizare drum comunal DC76, 
limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca - Osoi, km 2+000 - 8+200, L=6,2 km

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli VALOARE (inclusiv TVA)

Defalcarea pe 
surse de 
finanţareTOTAL Valoare 

(inclusiv T.V.A.)

din fonduri de 
la bugetul de 

stat

din finanţare 
de la 

bugetul 
local

i LEI LEI LEI ;

1 2 3= 4+ 5 4 ______ 5______ 6

m m H B B
1.1 O b ţin e re a  te renu lu i 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 buge t loca l
1.2 A m e n a ja re a  te renu lu i 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 bu g e t loca l

1.3
A m e n a jă ri pen tru  p ro te c ţia  m ed iu lu i si a d u ce re  
te re n  la s ta rea  in iţia la 130 .0 5 2 ,6 0 0 ,0 0 1 3 0 .0 5 2 ,6 0 buge t loca l

TO TA L C ap .1 : 130.052,60 0,00 130.052,60

2.1 C h e ltu ie li a fe ren te  a s ig u ră r ii cu u tilită ţile  
n e ce sa re  fu n c ţio n a rii a b ie c tivu lu i de  in ve s tiţie 0,00 0,00 0,00

T O T A L C ap .2 : 0,00 0,00 0,00

3.1 S tu d ii de  te re n 0,00 0,00 bu g e t loca l

3.2
T axe  pen tru  ob ţin e re a  de  av ize , a co rd u ri si 
a u to r iza ţii

2 .9 7 5 ,0 0 2 .9 7 5 ,0 0
b u g e t loca l

3.3. Proiectare si inginerie
3 .3 .1 . D .A .L .I. 0,00 0,00 buge t loca l
3 .3 .2 . P ro ie c t te h n ic 1 4 3 .264 ,64 1 4 3 .264 ,64 b u g e t de s ta t
3 .3 .3 . D e ta lii de  exe cu ţie 0,00 b u g e t de s ta t
3 .3 .3 . V e rifica re a  te h n ica  a p ro ie c tă rii 14 .32 6 ,9 6 14 .32 6 ,9 6 b u g e t de s ta t

3 .3 .4 .
D o cu m e n ta ţii pen tru  av ize , a co rd u ri, 
a u to riza ţii (D A T C )

0,00 buge t de sta t

3.4. O rga n iza re a  p ro ce d u rilo r de  a ch iz iţie 13 .207 ,01 13.207 ,01 bu g e t loca l
3.5. C o n su lta n ta 9 .5 14 ,0 5 9 .5 1 4 ,0 5 bu g e t loca l
3.6. A s is te n ta  te h n ica 1 2 9 .7 2 3 ,8 8 1 2 9 .7 2 3 ,8 8 bu g e t loca l

T O T A L  C a p .3 313.011,54 157.591,60 155.419,94

4.1. C o n s tru c ţii s i ins ta la ţii 6 .628 .066 ,11 6 .628 .0 6 6 ,1 1 0 ,00 b u g e t de s ta t
4.2. M on ta j u tila je  te h n o lo g ice 0 ,1 0 0 ,00 0 ,0 0 bu g e t de sta t

4.3.
U tila je , e ch ip a m e n te  te h n o lo g ic e  si fu n c ţio n a le  
ca re  n e ce s ita  m on ta j

0 ,10 0 ,0 0 0 ,0 0 b u g e t de  sta t

4.4.
U tila je , e ch ip a m e n te  te h n o lo g ic e  si fu n c ţio n a le  
ca re  nu neces ita  m on ta j si e ch ip a m e n te  de 0 ,10 0 ,00 0 ,00

buge t de sta t

J . 5 . D otă ri 0 ,10 0 ,00 0 ,0 0 bu g e t de  s ta t
4.6. A c tiv e  ne co rp o ra le 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 b u g e t de s ta t

T O T A L C ap .4 : 6.628.066,11 6.628.066,11 0,00
* ■ . V, . ..

O rg a n iza re  de  ş a n tie r 5 9 .5 8 8 ,0 6 5 9 .5 8 8 ,0 6 0 ,0 0
Lucră ri de  co n s tru c ţii 5 9 .5 8 8 ,0 6 5 9 .5 8 8 ,0 6 bu g e t de  sta t

£ .1 .2 . C h e ltu ie li con e xe  o rg a n iză rii ş a n tie ru lu i 0 ,0 0 0 ,0 0 b u g e t loca l
L 5.2 C o m is io a n e , taxe , co te  le g a le , co s tu l c re d itu lu i 6 3 .06 5 ,0 7 6 3 .0 6 5 ,0 7 b u g e t loca l

5.3 C h e ltu ie li d ive rse  si n e p re vă zu te 3 5 9 .2 4 1 ,7 0 198 .3 4 9 ,1 8 1 6 0 .8 9 2 ,5 2 BS, BL
TO T A L C a p .5: 481.894,83 257.937,24 223.957,59



TOTAL GENERAL din care: 7.553.025,08
b u g e t de s ta t 7.043 .594,95

b u g e t loca l 5 0 9 .4 3 0 ,1 3



«ţ mT
OBfECTWUL.- arum comun.! OC7«, H m n .  mumc,p.ulul V*™  Oom« - Ru3ca-â,„, Dom. Artol Krr, 2*000 - B*200 U-Q 2K. ^  ‘  V

BENEFICIAR: COMUNA DORNA ARINI 
EXECUTANT: S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.& S.C. TEST PRIMA S.R.L.

CENTRALIZATOR din data de 22.04.2019 
SITUAŢII DE LUCRĂRI NR. 9 - REALIZATE IN PERIOADA - APRILIE 2019

comuna O orna Arin», judeţul Sucaava

Valoare
NO TE DE 

CO MANDĂ  
2017 [Lei]

NO TE DE 
RENUNŢAR  
E 2017 [Lei]

Valoare Oferta

V aloare O ferta  
- rest de NOTE DE 

COMANDĂ  
2018 [Lei]

NO TE DE 
RENUNŢA

Valoare Oferta  
- rest de Decontat pana

V aloare Oferta  
rest de

execu tat conf.

Valoare Oferta  
-  rest de 
executat

L u c ră r i e x e c u ta te  

[L e i]

Rest de | 
executat [

oferta  [Lei] TV A  20%  [Lei]
OUG 79/2017

[LeO

RE 2018  
[Lei]

execu tai Cuiii. 
O UG  79/2017 - 

NR+NC [Lei]
[Lei]

OUG 7 9 /2 0 1 7 -  
la 31.12.2018  

[Lei]

începând cu 
01.01.2019  

[Lei]
a n te r io r în luna cumulat [Lei]

1 O BIECT 1: LUCRĂRI DE DRUMURI

DORA01 TERASAMENTE 72.256,03 - - 72.256,03 72.256,03 0,00 0,00 72.256,03 72.256,03 0,00
DORA02 FUNDAŢIE DRUM 1.361.764,61 1.361.764,61 1.361.764,61 0,00 0,00 1 361.764,61 1.361.764,61 0,00
DORA03 SUPRASTRUCTURA DRUM 2.623.295,47 2.623.295,47 985.032,63 985.032,63 2.623.019,89 0,00 0,00 2.623.019,89 2.623.019,89 0,00
DORA04 PODEŢE TUBULARE Dn=1000 MM. L=7,5 M 207.005,43 103.502,53 103.502,90 103.499,65 0,00 0,00 103.499,65 103 499,65 0,00
DORA05 21.124,69 6.570,91 27.695,60 27.695,48 0,00 0,00 27.695,48 27.695,48 0,00
DORA06 PUGfc K t I UbuLAKk Un=b0U MM, L=t> M - Kb 

nur 59.817,07 16.006,00 75.823,07 4,51 4,51 75.822,59 0,00 0,00 75.822,59 75.822,59 0,00
DORA07 SÂNT BETONAT SI RIGOLA CAROSABILA 362.433,54 36.884,14 399.317,68 326.511,65 326.511,65 35.675,88 326.511,65 432.834,52 35.675,88 224.612,34 260.288,22 208.222,18
DORA08 APARARE DE MAL DIN GABIOANE 13.076,32 13.076,32 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00
DORA09 ZIDURI DE SPRIJIN 123.697,04 86.026,11 37.670,93 3.792,32 3.792,32 37.667,82 0,00 0,00 37,667,82 37.667,82 0,00
DORA10 ACCESORII SI SIGURANŢA RUTIERA 577.154,04 117.794,18 694.948,22 577.009,75 538.428,99 38.580,76 0,00 38.580,76 43.775,43 0,00 0,00 43.775.43
D0RA11 DRUMURI LATERALE - 3 BUCĂŢI 15.595,79 15.595,79 15.592,34 15.592,34 15.592,34 0,00 0,00 15.592,34 15.592,34 0,00
NCD026 AMENAJARE TIMPANE PODEŢE EXIST. SI 

CAMERA DE CĂDERE 25.284,90 25.284,90 25.284,90 0,00 0,00 25.284,90 25.284,90 0,00
TO TA L O BIEC T 1 : LUCRĂRI DE DRUM URI 5.437.220,03 202.540,13 202.604,96 5.437.155,20 1.907.943,20 538.428,99 1.369.514,21 4.378,279,19 365.092,41 476.609,95 4.378.279,19 224.612,34 4.602.891,53 251.997,61
O BIECT 2: NO TE DE CO MANDA

NCDO01 SÂNT BETONAT SI RIGOLA CAROSABILA 36.854,04 36.854,04 0,00 36.854,04 48.873,01 0,00 0,00 48.873,01
NCD012 ACCESORII SI SIGURANŢA RUTIERA 117.765,48 117.765,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NCD018 ACCESORII SI SIGURANŢA RUTIERA 610.495,57 610.495,57 269.274,94 341.220,63 372.464,08 269.274,94 372.464,08 641.739,02 0,00
NCD019 NC PODEŢE Dn 600 , L= 5.0 m - 5 buc 20.922,92 20.922,92 0,00 20.922,92 24.302,28 0,00 0,00 24.302,28

TO TA L O BIEC T 2: NO TE DE CO MANDA - - - - 154.619,52 631.418,49 117.765,48 668.272,53 269.274,94 398.997,59 445.639,37 269.274,94 372.464,08 641.739,02 73.175,29
2 OBIECT: DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 294.072,05 294.072,05 294.072,05 0,00 285,41 285,41 0,00 0,00 285,41
NCD020 NC EXTINDERE PLATFORMA DRUM 168.426,98 168.426,98 168.426,98 0,00 0,00 168.426,98 168.426,98 0,00
NCD017 RIGOLA RANFORSATA TIP J 125.359,66 125.359,66 0,00 125.359.66 133.456,80 0,00 0,00 133 456,80

TO TA L O BIECT : DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 294.072,05 - - 294.072,05 294.072,05 293.786,64 293.786,64 168.426,98 125.645,07 133.456,80 168.426,98 0,00 168.426,98 133.456,80

3 OBIECT: O RG ANIZARE OE ŞANTIER -
ORGANIZARE DE ŞANTIER 50.074,00 50.074,00 50.074,00 50.074,00 0,00 0,00 50.074.00 50.074,00 0,00 0,00 50.074,00
TO TA L O BIEC T : O RG ANIZAR E DE ŞANTIER 50.074,00 - - 50.074,00 50.074,00 50.074,00 0,00 0,00 50.074,00 50.074,00 0,00 0,00 0,00 50.074,00

TO TAL fără TVA 5.781.366,08 202.540,13 202.604,96 5.781.301,26 2.406.708,77 925.205,13 656.194,47 2.331.573,38 4.815.981,11 939.809,07 1.105.780,12 4.815.981,11 597.076,42 5.413.057,53 508.703,70

TVA 24% 1.387.527,86
T.V .A . 20% 1.156.260,25
T.V.A . 19% 38.482,62 38.494,94 457.274,67 175.788,97 124.676,95 442.998,94 915.036,41 178.563,72 210.098,22 915.036,41 113.444,52 1.028.480,93 96.653,70
TO TAL cu TVA 7.168.893 ,94 241.022,75 241.099,90 6.937.561,51 2.863.983,44 1.100.994,10 780.871,42 2.774.572,32 5.731.017,52 1.118.372,79 1.315.878,34 5.731.017,52 710.520,94 6.441.538,46 605.357,40
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PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, 

judeţul Suceava, înregistrată sub nr.54 din 16.10.2017, referitoare Ia 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”

i_ Cppsilijil Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă 
în data de......1A-..’. .9. .̂-. H&tâ.......... ,

Luând în considerare:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr.62 din 01.03.2019;
Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 
n r .. . .9 X ... .d in ......I I f t ţ u M î .......;

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 si urbanism, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local 
Dorna-Arini, înregistrat sub n r . . . . ® .......din.........(&*.($.-.5003....;

prevederile Legii nr. 273/2006, a finanţelor publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 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, republicat cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 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;

Instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 
publică/sectorială;

îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (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 temeiul prevederilor art. 36, art. 45, art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. I -  Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr.54 din 16.10.2017, 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei comunei Dorna Arini la 
obiectivul de investiţii „REABILITARE, MODERNIZARE. FXTTNFTTFpt  ̂ ct —
Q r ' r i A T  A  Z 1 T *  >TVT A r ? T  A T “  — -----------



XC

„Art. 1 - 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 şi Administraţiei 
Publice, după cum urmează:

I. Indicatori economici:
Total investiţie: 2.691.850,43 lei cu TVA
Bugetul local: 212.309,43 lei cu TVA (contribuţia comunei Dorna Arini)
Bugetul de stat: 2.479.541,00 lei cu TVA

.

Eşalonarea investiţiei:
- Anul 1 = 1.615.110,258 lei
- Anul 11= 1.076.740,172 lei

II. Indicatori tehnici:
Suprafaţa deslâşurată = 2130,80 mp 
Durata de realizare = 24 luni”

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

Art.III - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija 
secretarului: Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul 
Suceava şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa
www.dornaarinisv.ro .

http://www.dornaarinisv.ro


Consiliul Judeţean SUC HA VA C O M U N A  DORNA A R IN I
D E V ÎZ  G E N E R A L

privind cheltuielile decapitai necesare realizăm obiectivului de investiţie: . .K tA B IL I  1 A R b . M O D E R N IZ A R E , 
E X T IN D E R E  SJ D O T A R E  Ş C O A L A  G IM N A Z IA L A  D O R N A  A R IN I, C O M U N A  D O R N A  A R IN I, JU D E Ţ U L  

_______________________________________ __________ SI IC F A V A ”____________________________ _________________

N r.
c rt.

Denumirea capitolelor şi a 
subcapitolelor 
de cheltuieli

Valoare ( inc lusiv T .V .A .)

T O T A L  
Valoare 

(inclusiv T .V .A .

d ii

d in fon du ri de la 
 ̂ bugetul de stat

cere

din finanţare de 
la bugetul local

Defaicarea pe surse 
de finanţare

L E I L E I LE I
I 2 3=4+5 4 5 6

C apito lu l 1
Cheltu ie li pentru obţinerea si amenajarea te renu lu i

1.1 Obţinerea terenului. 3 3 buget local
1.2 Amenajarea terenului. buget local

1.3
Amenajări pentru protecţia mediulu 
şi aducerea la  starea iniţială

( buget local

T O T A L  C A P IT O L  1 C
C apito lu l 2

Cheltu ie li pentru  asigurarea u til i tă ţ ilo r  necesare ob iectivu lu i

2.1
Cheltuieli aferente asigurării cu 
utilităţile necesare funcţionării 
obiectivului de investiţie

56.381,01 56.381,01 0 buget de stat

T O T A L  C A P IT O L  2 56.381,01 56 381,01 0
C apito lu l 3

C heltu ie li pentru proiectare ţ i  asistentă tehnică
3.1 Studii de teren 12.604,48 0,00 12.604,48 buget local

3.2
Taxe pentru obţinerea de avize, 
acorduri si autorizaţii

2.254,00 0,00 2 254,00 buget local

3.3 Proiectare şi Ing inerie 80.452,71 44.516,71 35.936,00
3.3.1 Studiu de fezabilitate 35.936,00 0,00 35.936,00 buget local
3.3.2 Proiect tehnic 39.154,00 39.154,00 buget de stal
3.3.3 Detalii de execuţie 0,00 0,00 0,00 buget de stat
3.3.4 Verificarea tehnică a proiectării 5.363,00 5.363,00 (L00 buget de stat

3.3.5
Documentaţii pentru avize, acorduri, 
autorizaţii (DATC)

0,00 0,00 0,00 buget dc stat

3.4 Organizarea procedurilor dc 10.726,001 10.726,00 buget local
3.5 Consultanţă 47.600,00 47.600,00 buget local
3.6 Asistentă tehnică 35.700,00 35.700,00 buget local

T O T A L  C A P IT O L  3 189.337,19 44.516,71 144.820,48

C heltu ie li
C ap ito lu l 4

lentru  investiţia de bază
4.1 Construcţii şi Instalaţii 2.158.596,07 2.123.320,59 35.275,48 buget de stat+ local
4.2 Montaj utilaje tehnologice 3.863,18 3.863,18 0,00 buget de stat

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu montai

80.320,53 80.320,53 0,00 buget de stat

4.4
Utilaje fără montaj şi echipamente 
de transport

0,00 0,00 0,00 jugel de stat

4.5 Dotări 160.903,47 149.860,00 11.043,47 juget de stat+ local

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 mgel de stat

T O T A L  C A P IT O L  4 2.403.683,25 2.357.364.30 46.318,95
C apito lu l 5 

A lte  che ltu ie li
5.1 3rganizare de şantier: 21.278,99 21.278,99 0,00

5.1.1 -ucrări de construcţii 21.278,99 21.278,99 0,00 buget de stat
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şanti 0,00 0,00 0,00 ruget local

5.2 ( 
c
'omisioane, taxe, cote, costul 
reditului

21.170,00 0,00 21.170,00 >uget local

5.3 CCheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 ntget de stat
T O T A L  C A P IT O L  5 42.448,99 21.278,99 21.170,00

C ap ito lu l 6
C he ltu ie li pentru  probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 P 
£

rcgătirca personalului de 
xnlnatarf:

0 0 0 t uget local

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 buget local
T O T A L  C A P IT O L  6 0 0 0

T O T A L  G E N E R A L 2.691.850,43 2.479.541,00 212.309,43
Din  care C + M 2.240.119,25 2.204.843,77 35.275,48

T O T A L  G E N E R A L d in  care:! 2.691.850,43!
_____ ___________ buget de stat 2. 479. 541,00 j
__________________ buget local



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizăm investiţiei:

„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI, COMUNA DORN A ARINI,
JUDEŢUL SUCEAVA”

in iei curo la cursul BNR 4.5Q7! lei euro din data de 15.02.2017

Nr. cr
DENUMIREA CAPITOLELOR SJ 

SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

mii iei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL J - Cheltuieli pentru amenajarea terenului

I.l Obţinerea terenului 0.00 3 0.00C O.OOC O.OOC 0,000
1,2 Amenajarea terenului 0.00 o.ooc O.OOC o.ooc 0.000

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la 
starea iniţiala

0,00 o.ooc o.ooc o.ooc 0.000

TOTAL CAP. 1 0,001 0,00( 0,OQC o.ooc 0,000

CAPITOLUL 2
^ Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
47.379.0C 10.512.08 9.002.0) 56.38 J. 01 12.509,38

(TOTAL CAP. 2 47379,00 10.512,08 9.002,01 56381,01 12.509,38

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren ( geo., topo., hidro.) I0.592.0C 2.350.00 2.012.48 12.604,48 2.796,58

33
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si 
autorizaţii

2.254,00 500.00 0.00 2.254,00 500,10

3.3 Proiectare şi inginerie 67.607,00 15.000,00 12-844,71 80.452,71 1735032
SF 30.198.00 6.700.00 5.737.00 35.936,00 7.973,20
PT 37.409,00 8.300,00 7.107.71 44.5)6,71 9.877,02

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 9.014.00 2.000.00 1.7)2.66 10.726.00 2.379,80
! 3.5 Consultanta 40.000,00 8.875,00 7.600,00 47.600,00 10.561,12

3.6 Asistenţă tehnică 30.000,00 6.656.00 5.700,00 35.700.00 7.920,84
TOTAL CAP. 3 159.467,00 35.381,00 2936935 189337,19 42.008,65

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru Investiţia de bază
4.1 Construcţii si instalaţii: 1.813.946.28 402.464.17 344.649,79 2 158.596.07 478.932.37

Total 4.1 1.813.946,28 402.464.17 344.649,79 2.158396,07 478.93237
4.2 Montaj utilaje tehnologice 3.246.37 720,28 616.81 3.863.18 857,13

Total 4 3 3.246,37 720,28 616,81 3363,18 857,13

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu 
montaj

67.496,24 14.975.54 12.824.29 80.320,53 17.820,89

Total 4.3 : 67.496,24 14.975,54 12.824,29 8032033 1732039
' 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 4.4 : 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotări 135.213,00 30.000.00 25.690.47 i 60.903.47 35.700.00

Total 4.5 : 135.213,00 30.000,00 25.690,47 160.903,47 35.700.00

4.6 Active necorporale 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Total 4.6 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 4 : 2.019.901,89 448.159,99 383.78136 2.403.683,25 53331039

CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli

i 5.1 Organizare de şantier 17.881,50 3.967,41 3.397,49 2 J.278.99 4,721.21
5.1.1. - lucrări de construcţii 17.881.50 3.967.41 3.397.49 21378,99 4.721,2)
5.1.2. - cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, îsxe. costul creditului 21.170.00 4.697,03 0.00 21.] 70.00 4.697.03
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

rOTAL CAP. 5 : 39.051,50 8.664,44 3397,49 42.448.99 9.41835
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1 hegâtirea personalului de exploatare 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000

6.2 >robe tehnologice 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000
rOTAL CAP. 6 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000!

1rOTAL GENERAL 2.265.799,39 502.717.51 426.050,70 2.691.850,43 597346,66
din care, C + M 1.882.453.15 417.663,94 357.666.10 1 2.240.11935 497.020,09


