
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de proiect tehnic, 
pentru proiectul  “EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI 
APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA 

DORNEI” 
 

                                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                   intrunit in sedinta   ordinara   in data de  25  noiembrie  2021 
 

        Având în vedere referatul de aprobare nr. 34092/17.11.2021     prezentată de primarul 
municipiului, raportul nr. 34093/17.11.2021     al  compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     
         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 
Axa prioritară: 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de investitii: 8.1 
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale; 
Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de 
nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi isolate; Operaţiunea A – Ambulatorii; 
         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 indicatorii tehnico economici actualizati, la faza de proiect tehnic, ai 
investitiei EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA 
MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propus spre 
finantare prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 8, propritatea de investiții 8.1., precum si sursele de 
finantare dupa cum urmeaza: 

Descriere cheltuieli 

Valoare  Valoare  
Diferenta 

(conform SF) (conform PT) 

Lei 
 (inclusiv TVA) 

Lei 
(inclusiv TVA) 

Lei  
(inclusiv TVA) 

Valoarea totala a investitiei, din care: 11.977.500,66 13.650.304,74 1.672.804,08 
Valoare C+M 6.248.818,46 7.253.312,38 1.004.493,92 
Valoare cheltuieli eligibile 10.699.384,91 10.699.384,91 0,00 

Valoare cheltuieli neeligibile 1.278.115,75 2.950.919,83 1.672.804,08 
Valoare contributie proprie la cheltuieli 
eligibile 

213.987,70 213.987,70 0,00 

          Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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