
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind   actualizarea HCL 152/2020 privind „aprobarea 

participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală 

a plăţilor pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE 

ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI – ETAPA II”  

                               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava  
                                                              intrunit in sedinta  ordinara   in data de  19 august    
 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 22957/12.08.2022  prezentat de 
primarul municipiului, raportul nr. 22958/12.08.2022   al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; HCL nr.152/2020 privind „aprobarea participării la Programul Termoficare şi 
a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul „REABILITAREA 
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN 
MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”; 
             Conform cu prevederile  art. I, alin. (33), lit. b) din O.U.G. nr. 53 din 25 iunie 
2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor 
de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilitãþi publice nr. 51/2006;art.4 
alin.(3) lit.(a) din Ordinul nr.3194/20.11.2019;OUG nr.47/2022; 
            În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(b) , alin.(4) lit.(d), art. 139, alin. (3), 
196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
        Art.1 Se aprobă actualizarea HCL 152/2020 privind aprobarea participării 

Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Vatra Dornei la Programul Termoficare 

si aprobarea Graficului anual de eșalonare a plăților cu un cuantum al finanțării 

nerambursabile de 85%, respectiv 15% cuantumul contribuției proprii, pentru 

proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare centralizata cu caldura in 

municipiului Vatra Dornei – Etapa II”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare. 

      Art.2  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.        
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
  ALEXIEVICI RAUL MIHAI       Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                               
                                                                                   TURCU VASILE   
 
 
Vatra Dornei 
19.08.2022 
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       Anexa nr. 1 la HCL 159/19.08.2022 

 privind actualizarea HCL 152/2020 privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a 

plăţilor pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu caldură în municipiul Vatra Dornei – Etapa II” 

 

Graficul anual de eșalonare a plăților 

 

Descriere 

Total Anul 2021 Anul 2022 

Lei 

 (inclusiv TVA) 

Lei 

 (inclusiv TVA) 

Procent Lei 

 (inclusiv TVA) 

Procent 

Valoare totala 

eligibila 
70.817.661,05 38.657.841,27 100% 32.159.819,78 100% 

Valoare totala - 

buget de stat 
60.195.011,89 32.859.165,08 85% 27.335.846,81 85% 

Valoare contributie 

proprie - buget local 
10.622.649,16 5.798.676,19 15% 4.823.972,97 15% 

 

 

Președinte de ședință,                         Contrasemnează, 

 Alexievici Raul Mihai                       Secretar general, 

                    Vasile Turcu 

 

 

 

 

 
 


