
                                                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului  “Management performant 
și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei” 

 
                                  Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                    intrunit in sedinta  ordinara   in data de  10 februarie  2022 
 

             Având în vedere  referatul de aprobare nr. 2392/28.01.2022 prezentat de Primarul municipiului, 
raportul nr. 2393/28.01.2022    al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 
          Avand in vedere, apelul POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 
SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 
            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) , 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 administrative; 
 

HOTĂRĂȘTE 
       ART 1. Se aprobă proiectul „ Management performant și proceduri simplificate pentru 
competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
apelului POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală 

ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP. 
     ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Management performant și proceduri 
simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei”, în cuantum de 
3.341.960,60 lei (inclusiv TVA); 
      ART 3. Se aprobă contribuția proprie la proiect a UAT:Municipiul Vatra Dornei , reprezentând 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 66.839,20 lei(inclusiv TVA) reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Management performant și proceduri simplificate pentru competențele 
exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei» din Vatra Dornei, judetul Suceava”; 
      ART 4. Se aproba sustenabilitatea proiectului post-implementare a proiectului mentionat la art.1 de 
catre Municipiul Vatra Dornei. 
      ART.5 Se aproba asistenta financiara nerambursabila solicitata a proiectului in cuantum de 
3.275.121,40 lei inclusiv TVA. 
       Art 6.  Se împuternicește Primarul Ilie Bonches, să semneze toate actele necesare şi contractul de 
finanţare în numele Municipiului Vatra Dornei. 
       Art.7   Primarul, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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