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H O T Ă R Â R E
privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale 

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 09.08.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul Ioan MORARU, primarul Comunei Doma- 

Arini, Judeţul Suceava, înregistrată sub nr.231 din 01.08.2019;
- Raportul Secretarului comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.^cSj.....

din.......
- Avizul comisiei de specialitate pentru pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub
. .J A .d in ....Z .Q L .W ......... ;nr

- Hotărârea Consiliului Local nr.31/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate;

- Hotărârea Consiliului Local nr.22/2019, prin care se ia act de încetarea mandatului de 
consilier local al domnului NIŢUCĂ Mirel prin demisia acestuia şi constatarea vacantării unui 
post de consilier local, din cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava;

- Hotărârea Consiliului Local nr.27/2019, privind validarea unui mandat de consilier local în 
cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava;

-prevederile art. 24, alin (3), art.25 art.26, art.29, din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Dorna Arini, înregistrată sub nr. 31/2008.

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 
ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 124 alin, art. 125, art. 129, art. 140, art. 196 alin. (1) lit. „a”, din 
Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l - Se aprobă reorganizarea comisiei de specialitate nr.l, Comisia pentru programe 
de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, care va avea 
următoarea componenţă:

• 1......................................................
• 2 ..............................................................................

• 3........................................................
• 4 ........................................................



r
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Art.2 - Primarul comunei, prin compartimentele 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.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.234 din 01.08.2019

PROIECT

»

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului pentru 

Festivalul „Cântecul Cetinii”, ediţia a XXIII -a

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 09.08.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul Ioan MORARU, primarul Comunei Doma- 

Arini, Judeţul Suceava, înregistrată sub nr.233 din 1.08.2019;
- 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.. J.llA....din........ ............................;

- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunajă, protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, înregistrat sub
nr....... ..................... din ............9.•.(&».£.?.{3....................... ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2019 referitoare la aprobarea bugetului 
local al comunei Doma - Arini pentru anul 2019;

- prevederile art. 3, alin. (2), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

In 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, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 129, art. 133, alin. (1), art. 139, 196 din Codul Administrativ 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l -  Se aprobă bugetul Festivalului „Cântecul Cetinii” -  ediţia a XXIII -a, pentru 
anul 2019, în sumă de 40.000 lei.

Art.2 -Suma de 40.000 lei, reprezentând bugetul Festivalului „Cântecul Cetinii”, este 
constituit din 31.000 lei din bugetul local al Comunei Doma Arini şi 9.000 lei proveniţi din 
sponsorizări.

Art.3 -  Primarul comunei Doma Arini, prin compartimentul financiar contabil, 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. /

lTOR, 
PrimaruUcomunei 

Ioan MflRARU
JSS

avi;
Secreţi nunei,

Gabriel 1 iOANU
&
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.236 din 01.08.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea alocării sumelor pentru susţinerea cultelor religioase de pe 

teritoriul Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 09.08.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul Ioan MORARU, primarul Comunei Dorna- 

Arini, Judeţul Suceava, înregistrată sub nr.235 din 01.08.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr....M.... din....

- Avizul comisiei de specialitate 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, înregistrat sub 
nr.... .................din ............ ................................;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2018 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2019 referitoare la aprobarea bugetului local 
al comunei Dorna - Arini pentru anul 2019;

-art. 6 lit. „a” şi art. 15 alin. (1) ale Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

-art.4, art.5, art. 14 din Hotărârea de Guvern nr. 1.470/2002 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;

-art.3, art.4 din Ordonanţa de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

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 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.



H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l (1) - Se aprobă lista entităţilor cu activităţi nonprofit de interes local de pe raza 
Comunei Dorna-Arini, care vor primi finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul local al 
Comunei Dorna-Arini, în cadrul programului aprobat, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) -  Sprijinul financiar va fi acordat beneficiarilor, în baza documentelor specificate 
în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 -  Primarul Comunei Dorna Arini, prin Biroului buget local, resurse umane, funcţii 

publice, administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea 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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Anexa nr. 1 
La Proiect de Hotărâre

Lista entităţilor cu activităţi nonprofit de interes local de pe raza 
Comunei Dorna-Arini, care vor primi finanţări nerambursabile în 

anul 2019 din bugetul local al Comunei Dorna-Arini, în cadrul 
Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile din 

bugetul local al Comunei Dorna-Arini pentru activităţi nonprofit de
interes local

Nr.
crt.

A p lica n t D en u m irea  p ro ie ctu lu i
V aloarea a p ro b a ta  sp re  

fin a n ţa re  
(lei)

1.
Parohia Dorna 

Arin i
Lucrări de renovare  a 
P răzn icaru lu i parohial 5 .000

2. Parohia Cozăneşti Lucrări de renovare  
clopotn iţă 5 .000

3. Parohia O rtoaia Lucrări de izo laţie  te rm ică  la 
anexe le  parohie i 5 .000

4. Parohia
G heorghiţen i

Lucrări de renovare  a 
P răzn icaru lu i parohial

5 .000

TOTAL 20.000



Anexa nr. 1 
La Proiect de Hotărâre

D O C U M E N T E L E  
în baza cărora se acordă sprijinul financiar alocat de la bueetul local al Comunei Dorna-

Arini, Judeţul Suceava

a) cerere-tip;
b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, 

pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;
c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului 
recunoscut din România;

d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va 
prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului 
cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor 
istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se 
va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, 
inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de 
documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului 
financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;

i) copia certificatului de înregistrare fiscală;
j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care 

este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
k) documente care să ateste dreptul de a desfăşură activităţi sociale sau medicale, după caz;
l) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat 

exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, 

medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;
n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru 

care se solicită sprijin financiar.



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.238 din 01.08.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
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 Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat 
sub nr.. ...A5...din.......... 3 .„ Q 2 ,M ă .;

- 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.......

-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. 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;

- 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. 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;

în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată cu modificările şi mpletările ulterioare;



L

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 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.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 cofinantarii 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
-  Documentaţii 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 
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.



Anexa la Proiect de Hotărâre

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”

Valori cu TVA Lei
Valoare totală a investiţiei 13.290.373

din care C+M 10.464.929
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.230 din 01.08.2019

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 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”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 9.08.2019,

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

Suceava, înregistrată sub nr.229 din 01.08.2019;
Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.. .2h*T. . . .din .................  IMJQ®..,,

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 nr.......J.fl$............... din............ .3..£?.\*?9/*3....;

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;

prevederile art. 41, alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea 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.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fi scai-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 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

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, EXTINDERE ŞI DOTARE



ŞCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI, COMUNA DORNA ARINI, JUDEŢUL 
SUCEAVA” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„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 -  2.579.573,97 lei inclusiv TVA, din care
• Buget de stat 2.420.713,28 lei inclusiv TVA
• Buget local (contribuţia comunei Doma Arini) -  158.860,69 lei inclusiv TVA

Eşalonarea investiţiei:
- Anul I = 2.579.573,97 lei inclusiv TVA

II. Indicatori tehnici:
Suprafaţa desfăşurată = 2130,80 mp
Durata de realizare =12 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.domaarinisv.ro. t

AVIZAT,

I

http://www.domaarinisv.ro

