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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a  indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA 

DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate 
 

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

               
        Având în vedere referatul de aprobare nr.8493/24.03.2021 prezentat de primarul municipiului, raportul nr. 
8494/24.03.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local;     
         În conformitate cu Ghidul Solicitantului Axa prioritară 3 – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea C – Iluminat Public; 
              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 proiectul <REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 
MUNICIPIUL VATRA DORNEI> si  cheltuielile legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea C, 
apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, precum și actualizarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico – economici, la faza Studiu de fezabilitate. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI>, în cuantum de <23.900.615,70> lei (inclusiv TVA), 
respectiv valoarea cheltuielilor eligibile în cuantum de 21.235.833,35 lei (inclusiv TVA). 

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 2.664.782,35  lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de <424.716,68> lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI>. 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, 
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local. 

Art 5.  Anexa privind descrierea sumară a investiției din SF aferent proiectului: „REABILITAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” face parte integrantă  din 
prezenta. 

Art.6. Se împuternicește primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș, să semeneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Vatra Dornei. 

Art.7.  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.5/11.01.2021. 
Art.8.  Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, <31.03.2021>, cu un număr de 17 voturi pentru, voturi 

abţineri.0.., voturi împotrivă .0.., din totalul de ...17  consilieri prezenţi. 
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