
                                                                       
                                                                  R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA DORNEI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
Privind aprobarea actualizarii  indicatorilor tehnico economici ai investitiei  si   a 

destinatiei de locuinte sociale  pentru  proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte 
sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor” 

 
                  Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta ordinara   in data de 31 martie  2021 

 
        Având în vedere expunerea de motive nr.8489/24.03.2021 prezentată de primarul municipiului, 
raportul nr.8490/24.03.2021 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) coroborat cu lin.(4) lit.(d), art. 139, alin. (3),lit.(a), 
art. 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

            Art 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei la stadiul de studiu 

de fezabilitate si  a destinatiei de locuinte sociale  pentru  proiectul „Construirea a două blocuri de 

locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”, conform 

anexei la prezenta hotarare. 

Astfel, structura surselor de finanțare se prezintă după cum urmează: 

Sursa de finanțare 
Capitolul 

din Devizul 
General 

Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

Buget Local 

1 404,612.54 
2 292,570.31 
3 300,784.40 

5.2 122,219.82 

5.3 1,195,107.48 
Total 2,315,294.55 

Buget de Stat 
4.1 10,340,975.86 

5.1.1 72,734.45 
Total 10,413,710.31 

   
          Art 2. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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