
Nr. 2083/07.04.2020 

                                                                                                                   PROIECT 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea valorii finale de investiție neeligibilă a proiectului „MODERNIZARE 
ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT VALEA PUTNEI, COMUNA POJORÂTA, 

JUDEȚUL SUCEAVA” 
 
Având în vedere : 
a) Referatul prezentat de către primarul comunei Pojorâta în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 2121/07.04.2020; 
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 2122/07.04.2020 prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea sustinerii valorii neeligibile ale investitiei; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Pojorâta, înregistrat 
la nr.2162/09.04.2020; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/11.04.2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 
investiție ,,Modernizare și dotare cămin cultural din sat Valea Putnei, comuna Pojorâta, județul 
Suceava” 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
b) 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; 
c) art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Prevederile art.129, alin.2, lit.,,b” și alin.4, lit.,,d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 139 alin. 1, art.140 alin. 1, art.196, alin.1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

 Consiliul Local al comunei Pojorâta; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

        Art.1. Se aprobă valoarea finală de investiție neeligibilă a proiectului „MODERNIZARE 
ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT VALEA PUTNEI, COMUNA POJORÂTA, JUDEȚUL 



SUCEAVA” în sumă de 439.741,92 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Pojorâta. 

Art.4. - 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 .  
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