
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici 

pentru proiectul ,,Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra Dornei, str. 
Zimbrului” a  contractului de asociere și a contractului de cofinanțare  cu S.C. Delgaz 

Grid S.A. in vederea implementării acestuia 
 

                                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                           intrunit in sedinta  extraordinara   in data de  15 octombrie  2021 

 
        Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 29607/14.10.2021  prezentat de primarul municipiului; 
- Raportul nr. 29608/14.10.2021  al compartimentului de specialitate; 
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;Adresa 
nr.26437/21.09.2021 a SC DELGAZ GRID SA; 

- Studiul de Fezabilitate elaborat de SC Energo-Design S.R.L pentru ,Extindere rețea energie 
electrică în municipiul Vatra Dornei, str. Zimbrului” 

- Art. 10 și art. 11 din Ordinul A.N.R.E. 36/2019 completat prin Ordinul A.N.R.E. 159/2020, 
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor 
pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei 
electrice; 

 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(b) si (d) si alin.(4) si  alin.(7) lit.(a) 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 Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru proiectul 
,,Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra Dornei, str. Zimbrului”, 
prevăzuți in Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă încheierea între Municipiul Vatra Dornei si S.C. Delgaz Grid S.A. a Contractului 
de Asociere în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru 
implementarea proiectului ”Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra 
Dornei, str. Zimbrului”, prevăzut in Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă încheierea între Municipiul Vatra Dornei si S.C. Delgaz Grid S.A. a Contractului 
de Cofinanțare pentru implementarea proiectului "Extindere rețea energie electrică în 
municipiul Vatra Dornei, str. Zimbrului”, prevăzut in Anexa nr. 3 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă cofinanțarea pentru implementarea proiectului în valoare de 48.017,58 Lei 
inclusiv TVA. 
Art 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Vatra Dornei  să semneze în numele și pentru 
Municipiul Vatra Dornei, Contractul de Asociere și Contractul de Cofinanțare prevăzut la articolul 
2, respectiv la articolul 3 din prezenta hotărâre. 
Art. 6. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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