ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului
„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri
inteligente la nivelul Comunei Dorna-Arini, judetul Suceava”
finanţat prin Ministerul Dezvoltării Lucrarilor publice și Administrației

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 12.05.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 109 din 06.05.2022 în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu
din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava,
înregistrat sub nr. 110 din 06.05.2022;
- 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. 24 din
11.05.2022;
În baza prevederilor:
- HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul referitor la ghidul de finanțare al” „CONDIȚII de ACCESARE a FONDURILOR
europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 –
FONDUL LOCAL”– Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei;
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. 108 lit. a), 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1)
lit. a) și ale art. 197, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aproba participarea Comunei DORNA-ARINI în cadrul Programului
PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL finanțat de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației – denumit in continuare PROGRAM.
Art. 2. – Comuna Dorna Arini va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a
contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In
acest sens, se aproba participarea la Program, respectiv:
Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a proiectului;
Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării;
Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentațiile tehnicoeconomice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare;

•

Valoarea maximă eligibilă este de 1.598.745,28 lei, fără TVA la care se adaugă suma de
303.761,60 lei reprezentând TVA.
• Valoarea neeligibilă estimată este în valoare de 264.996,22 lei fără TVA la care se adaugă
48.754,90 lei reprezentând TVA.
Art. 3 - Se aproba Nota de fundamentare a investitiei, Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 4 - Se aproba Descrierea sumara a investitieti Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5 - Persoana desemnată să reprezinte Comuna Dorna-Arini in relatia cu Ministerul
Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei este primarul comunei.
Art. 6 – 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.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Doru NECULA
 ___________________

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
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