
 
 

     ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor legate de  proiectul “SISTEM 
INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA 

DORNEI” 
                                                                        

Consiliul  Local al municipiului Vatra Dornei 
intrunit in sedinta  de indata  in data de  28 aprilie  2022 

 
             Având în vedere  referatul de aprobare nr. 11541/15.04.2022 prezentat de Primarul 
municipiului, raportul nr. 11542/15.04.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
          Avand in vedere, PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -   
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL; Axa de investiții I.1.2 - Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/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; 
           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 administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

       ART 1. Se aprobă proiectul si cheltuielile legate de proiect privind :“SISTEM 
INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA 
DORNEI” în vederea finanțării acestuia în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Axa de investiții I.1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local). 

      ART 2.  Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “SISTEM INTELIGENT DE 
MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, în cuantum de 
2.929.006,5 lei (inclusiv TVA), în conformitate cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre – 
Descrierea sumară a investiției. 
    ART 4. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de 
lucrări, în etapa de implementare. 
    ART 5.  Se împuternicește Primarul Ilie Bonches, să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Municipiului Vatra Dornei. 
    ART. 6  Primarul, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemnează,   
      TARCA ADRIAN                     Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                               
                                                                                  TURCU VASILE   
 
Vatra Dornei 
28.04.2022 
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