
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SARU DORNEI,
JUDEȚUL SUCEAVA”

Consiliul Local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava,
Având în vedere:
Referatul  de aprobare prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,

judeţul Suceava,  înregistrat cu nr. 8220 din data de 03.11.2021; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 8222 din data de 03.11.2021;
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. 8230 din  04.11.2021;

Ținând cont de:
-  Prevederile  art.44  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Prevederile art. 2 și art. 4 alin. (1) lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea

Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;
-  Prevederile art.  4 alin.  (3)  și  art.  6 alin.  (1)  lit.b din Ordinul  nr.  1.333/21.09.2021 al  Ministrului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Normelor 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.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit.d și ale art.139 alin. (3) lit.d din Ordonanța de Urgență. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA
DE CANALIZARE ÎN COMUNA SARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  Se împuternicește  domnul  Iordache Ioan -  Cătălin –  reprezentant  legal al  comunei  Șaru
Dornei, judetul Suceava, în dubla sa calitate de primar  și de ordonator principal de credite, să semneze toate
actele  necesare  pentru  obținerea  finanțării,  contractul  de  finanţare  și  documentele  necesare  pentru
decontarea cheltuielilor aferente, în numele Comunei Șaru Dornei.

Art. 3  .  Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va comunica, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și
prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

                        Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 
                          Melania MIUȚĂ                                p. Secretarul general al comunei,

        Inspector,   Georgeta Andrei

Şaru Dornei, 0  4  noiembrie   2021.  
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