
 
     HOTĂRÂREA Nr. 88 

  din 07.10.2021     

privind implementarea proiectului “ Reabilitare drum comunal DC 90A Valea Pojorâtei din comuna 

Pojorâta, județul Suceava” 

 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 

Investitii “Anghel Saligny” 
g) NORMELE METODOLOGICE din 22.09.2021 pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 
Investitii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 
22 septembrie 2021. 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2) lit. ,,b,c, d”, alin. 4) lit. ,,d”,  alin.7, ), lit ,, m”, art.136, art.139, 
art.196, alin.1), lit. „a” din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; luând 
act de: 

h) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat 
cu nr. 5426/06.10.2021 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivității; 

i) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
cu nr. 5427/06.10.2021 prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

j) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
înregistrat la nr. 5429/06.10.2021 
 

Consiliul Local al comunei Pojorâta adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. Consiliul local al comunei Pojorâta aproba prin prezenta CERERE DE FINANTARE (Anexa 1 
la normele metodologice) 

Art. 2. Se aprobă necesitatea,  oportunitatea și implementarea proiectului “ Reabilitare drum 

comunal DC 90A Valea Pojorâtei din comuna Pojorâta, județul Suceava”, în vederea accesării 

„Programului National de Investiții “Anghel Saligny”; 
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin „Programul National de Investiții “Anghel Saligny”, potrivit legii. 
Art. 4. Consiliul local al comunei Pojorâta aproba prin prezenta indicatorii economici ai investiției 

prevăzuți în proiect: DEVIZ GENERAL  (Anexa 2.1  „Deviz general”) care este parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă de 6.318.018,58 lei inclusiv TVA 



            Art. 6. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în sumă totală de 
294.609,75  lei inclusiv TVA. 

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 8.  Comuna Pojorâta urmează a fi reprezentată, în calitate de solicitant în cadrul Programului, 
prin reprezentantul legal – primar Codreanu Ioan Bogdan, în vederea realizării tuturor activităților 
necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării Proiectului. 
 Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Pojorâta, 
județul Suceava. 
           Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. 

 
 
                                        
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează: 
               Mihai COSMACIUC                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   Elena – Smaranda LEHACI 


