ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei comunei
Dorna-Arini la obiectivul de investiţii „REABILITARE, MODERNIZARE,
EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DORNA-ARINI,
COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA”
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Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 07.08.2020,
Luând în considerare:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 151 din 31.07.2020, în calitate de iniţiator;
- 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. 155 din 07.08.2020;
- 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. 157 din 07.08.2020;
- 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Dorna-Arini nr. 38/2019 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”;
prevederile art. 41, alin. (1) şi (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 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 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 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14),
art. 133 alin. (1), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul
Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „REABILITARE,
MODERNIZARE, EXTINDERE SI 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:
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I. Indicatori economici
Total investiţie - 2.946.567,37 lei inclusiv TVA, din care
• Buget de stat 2.420.713,28 lei inclusiv TVA
• Buget local (contribuţia comunei Dorna-Arini) - 525.854,09 lei inclusiv TVA
Eşalonarea investiţiei:
- Anul I = 2.946.567,37 lei inclusiv TVA
II. Indicatori tehnici:
Suprafaţa desfăşurată = 2.130,80 mp
Durata de realizare = 12 luni
Art. 2 - Întreaga răspundere juridică privind corectitudinea stabilirii noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI
DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ DORNA-ARINI, COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL
SUCEAVA” prevăzuţi la art. 1, revine exclusiv proiectantului care a întocmit în cauză Dispoziţiile de
şantier şi a stabilit valoarea lucrărilor de executat precum şi dirigintelui de şantier.
Art. 3 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 4 - 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,
Stefan GURZUN
& ____________________

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Gabriel BÎRGĂOANU
&

DORNA-ARINI, 07 august 2020
Nr. 30

Consiliul Judeţean SUCEAVA / COMUNA DORNA ARINI
DEVIZ GENERAL totalizator in urma finalizării achiziţiilor

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: „REABILITARE, MODERNIZARE,

EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI, COMUNA DORNA ARINI,
_____ ____________________________
JUDEŢUL SUCEAVA”____________________ ____________
Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.

1

Denumirea capitolelor şi a
subcapitolelor
de cheltuieli

2

Defalcarea pe surse
de finanţare

din care

TOTAL
Valoare
(inclusiv T.V.A.)
LEI

din fonduri
de la bugetul
de stat
LEI

3=4+5

4

din finanţare de
la bugetul local
LEI

5

6

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1
1.2
1.3

Obţinerea terenului.
Amenajarea terenului.
Amenajări pentru protecţia mediului
şi aducerea la starea iniţială
TOTAL CAPITOL 1

0
0

0
0

0
0

buget local
buget local

0

0

0

buget local

0

0

0

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli aferente asigurării cu
utilităţile necesare funcţionării
obiectivului de investiţie
TOTAL CAPITOL 2

61.202.18

55.543,89

5.658,29

buget local

61.202,18

55.543,89

5.658,29

buget local

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.6

Studii de teren
Taxe pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii

12.604,48

0,00

12.604,48

buget local

2.254,00

0,00

2.254,00

buget local

Proiectare şi Inginerie

80.452,71

44.516,71

35.936,00

Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de execuţie
Verificarea tehnică a proiectării
Documentaţii pentru avize, acorduri,
autorizaţii (DTAC)
Organizarea procedurilor de
achiziţie
Consultanţă
Asistenţă tehnică

35.936,00
39.154,00
0,00
5.363,00

0,00
39.154,00
0,00
5.363,00

35.936,00
0,00
0,00

buget local
buget de stat
buget de stat
buget de stat

0,00

0,00

0,00

buget de stat

10.726,00

10.726,00

buget local

47.600,00
29.998,71

47.600,00
29.998,71

buget local
buget local

TOTAL CAPITOL 3

183.635,90

44.516,71

139.119,19

2.056.717,90

352.453,39

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1

Construcţii şi Instalaţii

2.409.171,29

buget de stat+ local

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.5

Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale cu montaj
Utilaje fără montaj şi echipamente
de transport
Dotări

4.6

Active necorporale

4.3
4.4

TOTAL CAPITOL 4

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3

Organizare de şantier:
Lucrări de construcţii
Cheltuieli conexe organizării de
şantier
Comisioane, taxe, cote, costul
creditului
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5

4.254,86

3.772,84

482.02

buget de stat+ local

88.562,48

80.162,78

8.399.70

buget de stat+ local

0,00

0,00

0,00

buget de stat

160.362,62

160.362,62

0,00

buget de stat+ local

0,00

0,00

0,00

buget de stat

2.662.351,24
Capitolul 5
Alte cheltuieli

2.301.016,13

361.335,11

19.636,55
19.636,55

19.636,55
19.636,55

0,00
0,00

buget de stat

0,00

0,00

0,00

buget local

19.741,50

0,00

19.741,50

buget local

0,00

0,00

0,00

39.378,05

19.636,55

19.741,50

buget de stat

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1
6.2

Pregătirea personalului de
exploatare.
Probe tehnologice şi teste

0

0

0

buget local

0

0

0

buget local

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M

0
2.946.567,37
2.494.264,88

0
2.420.713,28
2.135.671,18

0
525.854,09
358.593,70

TOTAL GENERAL din care:

2.946.567,37
2.420.713,28
525.854,09

buget de stat
buget local

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

COMUNA DORNA ARINI
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