ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel
Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE
INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, ÎN COMUNA DORNA-ARINI,
JUDEȚUL SUCEAVA”

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 27.09.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr.269 din 17.09.2021;
- Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din
cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.270 din 17.09.2021;
- 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, înregistrat sub nr.5 din 24.09.2021;
- art.2, art.4 alin.(1), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
- art.4, alin.(3), art.6, alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.1333/2021, privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
95/2021;
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 temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 133, alin.
(1), art.139 alin. (1), 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, cu modificările și completările
ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă Devizul general estimativ, pentru obiectivul de investiții
„EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, ÎN COMUNA DORNAARINI, JUDEȚUL SUCEAVA”, prevăzut în anexa nr.1, la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel
Saligny” pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI
APĂ UZATĂ, ÎN COMUNA DORNA-ARINI, JUDEȚUL SUCEAVA”, prevăzută în anexa
nr.2, la prezenta hotărâre.
Art.3 – Anexele nr.1 și nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii primarul acesteia, domnul
Andrei – Ștefăniță MAZĂRE, în dubla sa calitate, de ordonator principal de credite și de
administratorul public al comunei.
Art.5 – 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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius-Dumitru HAJA
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
______________________

