
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-

economici ai investitiei: BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, ZONA 

LUNCA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA 

 
                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

              intrunit in sedinta extraordinara   in data de 15 martie  2021 
 

        Având în vedere referatul de aprobare nr.7161/11.03.2021 prezentat de primarul 
municipiului Vatra Dornei, raportul nr. 7162/11.03.2021 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; 
            Tinand cont de faptul ca obiectivulo mentiionat face parte din Strategia de Dezvoltaree 
Locala al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava; 
           În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. (d),art. 139, alin. (3) lit.(a), 
196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica și  indicatorii tehnico-economici, 

pentru proiectul “Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”,  

conform anexei la prezenta hotarare. 

ART 2.  Se aproba valoarea totala a investitiei in suma de 47.786.990,73 lei cu TVA lei ( 

din care C+M- 28.233.985,19 lei inclusiv TVA). 

Valoarea finantata prin program C.N.I.: 46.297.814,22 lei inclusiv TVA. ( din care C+M- 

27.367.525,54 lei inclusiv TVA). 

 Valoarea finantata de  catre Municipiul Vatra Dornei: 1.489.176,50 lei inclusiv TVA. 

(C+M-886.459,65 lei inclusiv TVA). 

        Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.142/2020. 

        Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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