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Hotarare 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii 

rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

                       
                                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                             intrunit in sedinta  ordinara   in data de  15 decembrie 2022 

                                    
 Având în vedere  referatul de aprobare nr. 37410/12.12.2022 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr.37349/12.12.2022 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; 

 
H O T Ã R Ã Ş T E: 

      Art. 1.– Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit de SC TOPGEOSYS SRL, 
înregistrat la UAT Municipiul Vatra Dornei cu nr. 30737/18.10.2022. 
    Art. 2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizarea infrastructurii rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, in valoare de 
8.287.521,26 lei inclusive TVA conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
   Art. 3. - Se aprobă devizul general actualizati aferent obiectivului de investiții „Modernizarea 

infrastructurii rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
   Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Municipiul Vatra Dornei a sumei de 
287.521,26 lei , inclusiv TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 
de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  
     Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.6 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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