Nr.257/14.01.2021
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”
Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul Suceava
Avand in vedere prevederile art. 12 alin. 4 si 5 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările
ulterioare;
Având in vedere OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala;
Avand in vedere art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile OUG 114 din 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind
ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019;
Avand in vedere contractul de lucrări nr.970/14.02.2020.
Avand in vedere referatul întocmit de d-l primar Codreanu Ioan – Bogdan si inregistrat sub
nr.258/14.01.2021;
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat in acest sens de d-l primar Codreanu Ioan –
Bogdan si inregistrat sub nr. 257/14.01.2021;
Avand in vedere Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel consilier
în cadrul Biroului financiar contabil si inregistrat sub nr.259/14.01.2021;
Avand in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Pojorâta înregistrat sub nr. 260/14.01.2021;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și ,, c”, alin. (4) lit. „e” si „f”, alin. (6) lit. „c”,
alin.(7)lit.,, m”, art.139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția „„Modernizare drumuri
comunale și vicinale în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”, conform devizului general
actualizat, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valoarea totală a obiectului de investiție „„Modernizare drumuri comunale și
vicinale în comuna Pojorâta, judeţul Suceava” este de 1.624.729,12 lei inclusiv TVA,
conform devizului general, anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza de la bugetul local din capitolul
84.02.03.01 drumuri, aliniatul 71.01.01 lucrări de construcții.
Art. 4. Se numește reprezentant legal al proiectului, domnul Codreanu Ioan – Bogdan,
primarul Comunei Pojorâta, Județul Suceava.
Art. 5. Secretarul Comunei Pojorâta, Judetul Suceava, va inainta o copie a prezentei hotarari
Prefectului Judetului Suceava, pentru controlul legalitatii si o va afisa la afisierul Consiliului Local.
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