ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

Nr.216 din 23.08.2021

PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„Calamități drumuri, alunecări de teren și torenți în comuna Dorna-Arini, județul Suceava”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 02.09.2021,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.215 din 23.08.2021;
-Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul
Aparatului de specialitate al Primăriei comunei DornaArini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.217
din 23.08.2021;
-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 al
Comunei Dorna Arini, înregistrat sub nr._______ din______________;
-D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Calamități drumuri, alunecări de
teren și torenți în comuna Dorna-Arini, județul Suceava” elaborat de Proiectant general S.C.
VALURO PROIECT S.R.L., str. Putna, nr. 6a, scara C. Ap. 2, județul Suceava, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Suceava, sub nr. J33 /949 /2016, C.U.I. RO 36342462;
- art.9, art.10, din Hotărârea de Guvern 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;
- art. 44, alin.(1), art. 45 alin.(1), din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- art.1, alin.(1), lit.i), art.2 , alin.(1), lit.i), din Ordonanța de Guvern nr. 25/2001, privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." -S.A., cu modificările și completările
ulterioare;
- art.6, alin.(3) şi art. 30 alin.(l), lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/200,3 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.(2), lit. b), alin.(4), lit. d), art. 139, alin.(1), art. 196, alin.(1), lit. a)
din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aproba Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) întocmită
de Proiectant general SC VALURO PROIECT S.R.L., str. Putna, nr. 6a, scara C. Ap. 2, județul
Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Suceava, sub nr. J33 /949 /2016, C.U.I. RO
36342462, pentru proiectul „Calamități drumuri, alunecări de teren și torenți în comuna DornaArini, județul Suceava” cu indicatorii tehnico-economici și devizul general prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.
Art. 3 – Primarul comunei Dorna Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire a prevederile prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _______________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ________________

