
 
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, la faza de Proiect Tehnic, pentru 

proiectul  REVITALIZAREA  INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN 
MUNICIPIUL VATRA DORNEI,   

 
                                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                             intrunit in sedinta   de indata   in data de  17 noiembrie  2021 
 

        Având în vedere referatul de aprobare nr. 33870/16.11.2021 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 33871/16.11.2021 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020 - Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 
investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România; 
            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.7 alin.(2), (4), (5) si (6), 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; art.3 din HG 
nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 
         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. (d), art.139 alin.(3) lit.(a)  si art.196 alin.(1) 
lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

            ART 1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici, la faza Proiect Tehnic, pentru proiectul: „ 
REVITALIZAREA  INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL 
VATRA DORNEI”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 13, propritatea de investiții 9b, în conformitate cu Devizul General totalizator, 
Devizul General eligibil, respectiv Devizul general neeligibil, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART 2. Se aprobă sursele de finanțare necesare implementării proiectului „ 
“REVITALIZAREA  INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL 
VATRA DORNEI”, astfel: 

       
   Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
ALEXIEVICI RAUL MIHAI                Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                               
                                                                                  TURCU VASILE   
Vatra Dornei 
17.11.2021  
Nr.193 

 

Descriere cheltuieli 

Valoare  
(conform SF) 

Valoare  
(conform PT) Diferenta 

Lei (inclusiv 
TVA) 

Lei (inclusiv 
TVA) 

Lei (inclusiv 
TVA) 

Valoarea totala a investitiei, din care: 29.014.155,76 34.579.081,29 5.564.925,53 
Valoare C+M 23.329.627,51 28.509.184,36 5.179.556,85 
Valoare cheltuieli eligibile 23.204.844,70 23.245.818,20 40.973,50 
Valoare cheltuieli neeligibile 5.809.311,06 11.332.693,09 5.523.382,03 
Valoare contributie proprie la cheltuieli 
eligibile 464.096,89 464.916,36 819,47 


