
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare,

modernizare și dotare Școala Gimnazială Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei, județul Suceava”

Consiliul Local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava,
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentată de către domnul primar Iordache Ioan-Cătălin, înregistrată sub nr. 6224

din 29.08.2017;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7397 din 11.10.2017;
Avizul  comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi
comerţ, înregistrat sub nr. 7643 din 20.10.2017;

Avizul  comisiei  pentru  învăţământ,  sănătate  şi  familie,  muncă  şi  protecţie  socială,  activităţi  social-
culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 7668 din 20.10.2017;

Adresa  Ministerului  Dezvoltării  Regionale,  Administrației  Publice  și  Fondurilor  Europene  nr.
89737/19.07.2017,

Ținând cont de:
-  prevederile  art.  3,  alin.  (2)  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-  prevederile  art.  23,  alin.  (2)  și  art.  44 din  Legea nr.  273/2006 privind finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
-  prevederile art.  5,  art.  6,  art.  7,  art.  8  din  Ordonanța de Urgență a  Guvernului  nr.28/2013 pentru

aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4, art. 5, art. 6 din Ordinul nr. 1851/2013  privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 -  prevederile  OMDRAPFE nr.3659/2017 privind  aprobarea  listei  obiectivelor  de  investiții  și  sumele

alocate  acestora  pentru  finanțarea  Programului  național  de  dezvoltare  locală,  pentru  județul  Suceava,  în
perioada 2017-2020;

- prevederile art. 36, alin (2), lit. ”d”, alin. (4), lit. ”d”, alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 și art. 115 lit ”b” din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările
și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
         Art. 1.(1)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  „Extindere,
reabilitare,  modernizare  și  dotare Școala  Gimnazială  Șaru  Dornei,  comuna  Șaru  Dornei,  județul  Suceava”,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              (2) Valoarea totală actualizată a investiției este de 1.653.237 lei cu TVA, din care C+M de 1.359.694 lei. 

Art. 2. Primarul comunei Șaru Dornei, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor  prezentei  hotărâri,  iar  secretarul  comunei  o  va înainta  Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Suceava
pentru control şi legalitate. 
                                    Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează,
                                                                                                                                             Secretar comună
                                 Ovidiu-Dumitru LOSTUN                                                                   Ștefan NEGREA

Şaru Dornei, 24 octombrie 2017.
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