ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

Nr.16 din 30.03.2022

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de
investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR COȘNA, DORNA-ARINI, DORNA
CANDRENILOR, POIANA ȘTAMPEI ȘI ȘARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”,
pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL
SALIGNY”

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 05.04.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.69 din 30.03.2022;
- Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din
cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei comunei DORNA-ARINI, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.70 din 30.03.2022;
- 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, înregistrat sub nr.______ din_______________;
- art.2, art.4 alin.(1), lit. e), art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.95/2021, pentru
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
- prevederile din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei, nr. 278/2022, 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 categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit.
e) 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. d) și lit. e), alin.(7) lit. s) și alin.(9) lit.a), art. 136,
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 Cererea de finanțare pentru obiectivul de „DEZVOLTARE REȚEA
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR
COȘNA, DORNA-ARINI, DORNA CANDRENILOR, POIANA ȘTAMPEI ȘI ȘARU DORNEI,
JUDEȚUL SUCEAVA” , în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții
„DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE
TERITORIUL COMUNELOR COȘNA, DORNA-ARINI, DORNA CANDRENILOR, POIANA
ȘTAMPEI ȘI ȘARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”, precum și valoarea totală a investiției în
cuantum de 105,449,547.20 lei ( TVA inclus), conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții, aferent Comunei
DORNA-ARINI, precum și valoarea totală a investiției în cuantum de 24,984,151.35 lei ( TVA
inclus), conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Comunei DORNA-ARINI a sumei de
707,161.19 lei (TVA inclus), reprezentând cofinanțarea la bugetul total al proiectului, reprezentând
cheltuieli neeligibile.
Art.4. Se împuternicește primarul comunei Dorna-Arini, dl. Andrei Ștefăniță MAZĂRE ca
reprezentant legal al liderului asocierii, să semneze toate actele necesare pentru depunerea cererii
de finanțare.
Art.5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Dorna-Arini.
Art.6. 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.
INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _______________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ________________

