
       ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și  aprobarea proiectului 

„MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA 

DORNEI” 

 

                                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  de indata  in data de  17 octombrie   2022 

 
        Având în vedere referatul de aprobare nr.30266/13.10.2022 prezentat de viceprimarul 
municipiului, raportul nr.30267/13.10.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     
             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 dispoziţiilor art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. (d),art. 139, alin. (3), lit.(a) 
196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

        ART 1. Se aproba actualizarea proiectului „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE 
URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”. 
      Art.2 Se aproba actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul 
„MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”, conform 
devizului anexa la prezenta hotarare. 
    Art.3 Valoarea totala a contractului de finanatre se modifica astfel : 

Nr. crt. SURSE DE FINANŢARE Valoare 
anterioară 

(lei) 

Valoare 
actualizată  

(lei) 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 31.667.862,54 31.667.862,54 

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 12.043.199,24 13.827.224,63 

I.b. Valoarea totala eligibilă 19.624.663,30 17.840.637,91 

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 12.435.692,51 14.184.037,39 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile inclusiv TVA 392.493,27 356.812,76 

II.b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 

TVA aferenta 
12.043.199,24 13.827.224,63 

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 19.232.170,03 17.483.825,15 
  Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP și Direcția economică, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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