ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini,
judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 43 din 12.09.2019, referitoare la implementarea
proiectului „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI
DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de 15.07.2020,
Luând în considerare:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 132 din 09.07.2020, în calitate de inițiator;
- 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. 134 din 15.07.2020;
- 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. 135 din 15.07.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nr. 32/2017 privind implementarea
proiectului „Modernizare și extindere sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava”;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nr. 43/2019 privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nr. 32/2017 referitoare la
implementarea proiectului „Modernizare și extindere sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul
Suceava”;
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală și prevederile ghidului solicitantului
pentru Măsura 2/6B –„Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”;
- prevederile art. 41, alin. (1) și (2), art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea 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 și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene, cu modificările și 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 nr. 43/2019 privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub
nr. 32 din 11.08.2017, referitoare la implementarea proiectului „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE
SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA” se modifică și va avea
următorul cuprins:
”Art.61 - „Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de
investiție: „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI DORNA-ARINI,
JUDEŢUL SUCEAVA” după cum urmează:
I.

Indicatori economici
Lei

Total investiție,
din care:
C+M

Euro
TVA
19%

total
cu TVA

fără TVA

TVA 19%

total
cu TVA

fără TVA

1.088.913,63

205.096,81

1.294.010,43

233.748

44.026

277.774

942.676,77

179.108,59

1.121.785,36

202.356

38.448

240.804

Total investiție – 1.088.913,63 lei inclusiv TVA, din care
• Fonduri externe nerambursabile finanțate prin P.N.D.R. :
605.530,46 lei, echivalent 129.984 euro
• Buget local (contribuția comunei Dorna-Arini, cofinanțare UATC Dorna-Arini)
483.383,17 lei, echivalent 103.763,69 euro
Eșalonarea investiției:
- Anul I + Anul II = 43.991,40 lei inclusiv TVA
- Anul III + Anul IV= 1.077.793,96 lei inclusiv TVA
II.

Indicatori tehnici:
Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului = 39 luni
Durata de execuție a contractului = 42 luni
-

sistem structural pe cadre din beton armat monolit cu închideri din zidărie de 24 cm la exterior și 24 cm
și 12 cm la interior, .
suprafața construită
– 294,50 mp;
suprafața desfășurată
– 1.018,50 mp
regimul de înălțime
– Sp +P +E +M
înălțimea maximă la coamă
– 12,00 m față de cota ±0.00
înălțimea minimă la streașină
– 9,50 față de cota ±0.00
înălțimea liberă la parter și etaj
– 3,85 m
înălțimea liberă la mansardă
– 2,00 m; 2,50 m;
volumul construit al clădirii
– 3.055,50 mc
procent ocupare teren (POT)
– 14,76%
coeficient de ocupare a terenului (CUT)
– 0,36
categoria de importanță a construcției
– C (conf. HGR 766/1997)
clasa de importanță a construcției
– III (conf. CPS P100/1-2006)

Funcțiuni pe niveluri:

•
•
•
•
-

la subsol:
spațiu CT
3 boxe garaje
la parter:
Spații circulații (hol + spațiu așteptare)
Sala Consiliu Local + oficieri căsătorii
Birou Achiziții publice
Magazie consumabile
Casierie
Birou asistență socială
Birou registrul agricol
Arhivă
Birou taxe și impozite
Birou contabilitate
Grupuri sanitare;
la etaj
spații circulații (hol + așteptare + spațiu acces pe verticală
birou primar
birou viceprimar
birou secretar
cameră protocol + oficiu
birou urbanism
grupuri sanitare
la mansardă
hol acces, casa scării
sală multifuncțională

Art. II – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.III - 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 cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului –Judeţul Suceava pentru
control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan GURZUN
________________________

DORNA ARINI, 15 iulie 2020
Nr. 29

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Gabriel BÎRGĂOANU
 ___________________________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2019
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
…/…/2019
2
Comunicarea către primarul comunei2)
…/…/2019
3
Comunicarea către prefectul județului3)
…/…/2019
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
…/…/2019
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2019
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
…/…/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”

