
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării valorii contribuției proprii pentru proiectul 
„MODERNIZARE STRĂZI DE ACCES SI LOCURI DE RECREARE IN STATIUNEA 

BALNEOCLIMATERICA VATRA DORNEI” 
 

                                                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta extraordinara   in data de 14  aprilie  2021 

               
        Având în vedere  referatul de aprobare nr.10550/08.04.2021 prezentată de primarul 
municipiului, raportul nr.10551/08.04.2021 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 aproba majorarea valorii contribuției proprii pentru proiectul „Modernizare Străzi 

De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneoclimaterica Vatra Dornei” cu 

suma de 112.410,30 lei (inclusiv TVA) reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului.   

Art 2. Valoarea totala a proiectului : „Modernizare Străzi De Acces Si Locuri De 

Recreare In Statiunea Balneoclimaterica Vatra Dornei” si a cheltuielilor legate de 

proiect, finantat prin POR 2014 – 2020, P.I. 7.1./2 ramâne  nemodificata, în cuantum de 

11.795.908,44 lei (inclusiv TVA). 

Art 3 . Valoarea contributiei proprii de 2%  din valoarea eligibila a proiectului se diminueaza cu 

suma de 2.248,22 lei (inclusiv TVA)  fiind in prezent in cuantum de 233.186,00 lei 

(inclusiv TVA) „Modernizare Străzi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea 

Balneoclimaterica Vatra Dornei”. 

Art 4.  Valoarea totală a contribuției proprii este de 369.794,00 lei  (inclusiv TVA). 

Art 5. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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