ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare teren de sport la Școala Rusca,
Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava” și a indicatorilor economici aferenți investiției
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 22.06.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 136 din 16.06.2021;
- Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul
Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 138
din 16.06.2021;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr. 150 din 22.06.2021;
- prevederile art. 44 alin.(1) și alin. (4), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, 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. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, art. 139 alin.(1), art. 140
alin. (1) şi 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. 1 - Se aprobă investiția „Amenajare teren de sport, la Școala Rusca, Comuna
Dorna- Arini, Județul Suceava”, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului „Amenajare teren de
sport la Școala Gimnazială Rusca, Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava”, după cum urmează:
1. Valoarea investiției, inclusiv TVA= 164.193,19 lei
Categoria de lucrări: Teren fotbal = 42.488,56 lei
Tribună = 11.536,21 lei
Loc joacă = 23.909,41 lei
Pavaje = 29.7475,71 lei
Împrejmuiri = 49.972,35 lei
Spații verzi = 6.540,96 lei
2. Dotări teren sport și loc joacă: 156.723,26 lei
3. Eșalonarea investiției este de 12 luni.

Art. 3 - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local, al Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava.
Art. 4 - Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentul financiar contabil, 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.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan GURZUN
___________________
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
___________________

