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 HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: 
„AMENAJARE TROTUAR, STRADA UNIRII – PARTEA DREAPTĂ KM. 1+295 

- 2+500 “ DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA 
 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, întrunit în ședința de îndată din 
data de 16.08.2021, 

 
        Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23.073/13.08.2021  prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 23.072/13.08.2021  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, devizul general al obiectivului “Amenajare 
trotuar, strada Unirii – Partea dreaptă Km. 1 + 295 – 2 + 500” din  Municipiul Vatra Dornei, 
judetul Suceava și Memoriul tehnic General, întocmit de către S.C. Topgeosys Srl;     
        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;  
        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 aprobă  indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul “Amenajare trotuar, strada 
Unirii – Partea dreaptă Km. 1 + 295 – 2 + 500” din  Municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava,  
conform anexei NR. 1 la prezenta hotarare, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Se aproba valoarea totala a investitiei in suma de 695.700,90 lei cu TVA lei ( din care 
C+M -  659.884,14  lei inclusiv TVA). 
Art.3  Investitia mentionata la art.1, se va realiza din bugetul local. 
Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism și Direcția economică vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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