
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare

drumuri comunale în lungime de 5,249 km, în 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. 1553 din
03.03.2017, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1554 din 03.03.2017 și raportul de avizare
al 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.
1902 din 10.03.2017;  

În conformitate cu prevederile:
- art.  44  alin.1  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 
- art. 291 alin (1) lit.b) din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Hotărârii  Guvernului  907/21016  privind  etapele  de  elaborare  și  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile  Ordonanței  de  Urgență  nr.28/2013  pentru  aprobarea  Programului  național  de  dezvoltare
locală,cu modificările și completările ulterioare,
- adresa MDRAPFE nr. 7552 din 30.01.2017, înregistrată sub nr. 803 din 07.02.2017.
- prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG nr.28/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera. “c”, şi “d”, alin. (6), litera „a”, punctul 13, art. 45, şi
art. 115, litera “b” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați conform prevederilor legale în vigoare, referitoare
la cota TVA de 19%, valabilă de la 1 ianuarie 2017, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale în
lungime de 5,249 km, în comuna Șaru Dornei, județul Suceava”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Se aproba devizul general actualizat și devizul general rest actualizat la data de 01 ianuarie 2017
pentru obiectivul de investiții  „Modernizare drumuri comunale în lungime de 5,249 km, în comuna Șaru Dornei,
județul Suceava”, conform anexei nr.2 și anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

        (2) Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local al comunei Șaru Dornei pentru categoriile de
cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează, 
                                                                                     Secretar,

                                  Rusu Dragoș-Ion                                                   Negrea Ştefan 

Şaru Dornei, 10.03.2017.
Nr. 13.



ANEXA NR.1 
la Hotărârea Consiliul local al comunei Şaru Dornei nr. 13/2017

Indicatorii tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2017, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri
comunale în lungime de 5,249 km, în comuna Șaru Dornei, județul Suceava”

           BENEFICIAR: COMUNA SARU DORNEI

AMPLASAMENT: Pe  teritoriul  Comunei  Saru  Dornei,  satele  Neagra  Sarului,  Plaiul
Sarului si Gura Haitii, județul Suceava

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:
   Valoarea totală a investiţiei : lei             5.181.848,87
  - din care construcţii-montaj (inclusiv TVA) lei 4.755.517,17

    Valoare fonduri buget de stat lei             4.874.679,21
    Valoare fonduri buget local lei   307.169,66

Executat și Decontat total pana la data de 31.12.2016 lei 2.715.101,33
-din care buget de stat lei 2.652.575,97
-din care buget local lei      62.525,36

  Rest de decontat total lei 2.466.747,54
-din care buget de stat lei 2.222.103,24
-din care buget local lei    244.644,30

Capacităţi:
- Drumuri comunale de modernizat km 5,249

- Durata de realizare a investiţiei luni
Anul I luni 7
Anul II luni 10
Anul III luni 5

- Termen PIF 30.06.2018


