
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul 

REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL 

VATRA DORNEI 

                                                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei  
                                                                   intrunit in sedinta ordinara   in data de 29  iulie  2021 
 
        Având în vedere referatul de aprobare nr.20193/21.07.2021 prezentat de primarul municipiului, 
raportul nr. 20194/21.07.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local;  Ccontractul de finantare nr.2449/15.06.2018; 
         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice. 
           În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice;  
           În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(d) si alin.(7) lit.(a) si alin.(10) lit.(a), art. 139, alin. (3) 
lit.(a), art.196, alin.(1), lit. (a),alin.(10) lit.(a)  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
           Art 1. Se aproba majorarea valorii contractului de finantare pentru proiectul 

REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL 

VATRA DORNEI, cu suma de 88.881, 83 lei inclusiv TVA. 

Valoarea contractului de finanțare se modifică astfel: 

 
Art.2 Cu data prezentei  isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.59/2021. 

           Art 3. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,  
     DRANCA CEZAR ADRIAN          Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                  
                                                                                      TURCU VASILE   
     
    Vatra Dornei 
    29.07.2021  
    Nr.125 
 

Nr. crt Surse de finantare

Valoare  contract 

finantare initial

Lei, inclusiv TVA

 Valoare contract 

finantare final

Lei, inclusiv TVA

I Valoarea totala a Cererii de Finantare, din care: 1,986,168.00        2,075,049.83      

a Valoarea totala neeligibila 118,766.64             309,090.63           

b Valoarea totala eligibila 1,867,401.36           1,765,959.20         

II Contributia proprie, din care: 247,617.33           430,941.32         

a Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 128,850.69             121,850.69           

b Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile 118,766.64             309,090.63           

III Asistenta financiara nerambursabila 1,738,550.67        1,644,108.51      


