ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 21 din 17.11.2021

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 25.11.2021,
Luând în considerare:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.323 din 17.11.2021, 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 subnr.324 din 17.11.2021;
- 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
_______________;
- 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. 129alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art.133
alin. (1), art.139alin. (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.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții
„Extindere și modernizare sediu primărie al Comunei Dorna-Arini”, conform anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții „Extindere și
modernizare sediu primărie al Comunei Dorna-Arini”, prevăzut în anexa nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 4 – Primarul comunei Dorna-Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5 – 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

 ______________

