ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 204 din 23.08.2021

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru
obiectivul de investiție „Extindere și modernizare sediu primărie al Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava ”
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 02.09.2021,
Luând în considerare:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 203 din 23.08.2021, 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. 205 din 23.08.2021;
- Avizul comisiei 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. ________ din
_____________________;
- Hotărârea Consiliului Local Dorna-Arini nr. 29/2020 privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local Dorna-Arini, județul Suceava, înregistrată sub nr. 43 din 12.09.2019,
referitoare la implementarea proiectului „Modernizare și extindere sediul Primăriei Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava”;
- 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;
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. (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.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții
„Extindere și modernizare sediu primărie al Comunei Dorna-Arini”, după cum urmează:

I. Indicatori economici
Lei

Total
investiție,
din care:
C+M

fără TVA

Euro
TVA
19%

total
cu TVA

fără TVA

TVA 19%

total
cu TVA

1.180.574,56

222.675,49

1.403.250,05

253.424

47.800

301.224

1.059.596,35

201.323,31

1.260.919,66

227.454

43.216

270.670

Lei

Euro

fără TVA

TVA 19%

total
cu TVA

fără TVA

TVA 19%

total
cu TVA

1.180.574,56

222.675,49

1.403.250,05

253.424

47.800

301.224

Buget eligibil

605.530,46

114.503,97

720.034,43

129.984

24.580

154.564

Buget neeligibil

575.044,10

108.171,52

683.215,62

123.440

23.220

146.660

Total investiție,
din care:

Valoarea finală a investiției, conform devizului general este de 1.403.250,04, 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:
575.044,10 lei, echivalent 123.440 euro
II. Indicatori tehnici:
- suprafața construită
– 294,50 mp
- suprafața desfășurată
– 1.018,50 mp
- dimensiuni clădire
– 19,00 m x 15,50 m
- 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
– 1,50 m; 3,50 m
- categoria de importanță a construcției
– C (conf. HGR 766/1997)
- clasa de importanță a construcției
– III (conf. CPS P100/1-2006)
Structura constructivă:
- fundații: stâlpi din beton sub pereți din zidărie și beton armat;
- pereți: din zidărie portantă din blocuri GVP cu elemente de beton armat;
- șarpantă: lemn;
- învelitoare: tablă tip țiglă metalică;

-

Funcțiuni pe niveluri:
• la subsol:
spațiu CT
3 boxe garaje

-

• la parter:
Sala Consiliu Local + oficieri căsătorii
Birou Achiziții publice
Casierie
Birou jurist
Birou asistență socială
Birou registrul agricol
Arhivă
Spații așteptare
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. 2 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 3 – Primarul comunei Dorna-Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitateal Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Suceava,
Primarului comunei Dorna-Arini, și va fi adusă la cunoștință publică, prin publicarea acesteia în
Monitorul oficial local.
INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ______________

