
 
 Nr. 5129/21.09.2021 

 
                                                                                                                                      - PROIECT-  

                                                     
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, după întocmirea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru investiția ,, Reabilitare Drum Comunal DC 90 A Valea Pojorâtei din 
comuna Pojorâta, județul Suceava ” 

 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
 

Având în vedere : 
 

 - Referatul prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava, privind necesitatea aprobării 
indicatorilor tehnico – economici după întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 
investiția ,, Reabilitare Drum Comunal DC 90 A Valea Pojorâtei din comuna Pojorâta, județul Suceava ”, înregistrat 
la nr.   5130/21.09.2021; 

- Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader - Daniel  - consilier în cadrul biroului financiar 
contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, cadastru, mediu, înregistrat 
la nr.  5131/21.09.2021; 

- Prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 
cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 5152/22.09.2021; 

- Prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

           - 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; 
 - Prevederile art.129, alin.2, lit.,,b” și ,, c”, alin.4, lit.,,d”, alin.6, lit.,, c” 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;  
 
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici după întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru investiția ,, Reabilitare Drum Comunal DC 90 A Valea Pojorâtei din comuna Pojorâta, județul 
Suceava ”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Valoarea totală a obiectivului de investiție ,, Reabilitare Drum Comunal DC 90 A Valea 
Pojorâtei din comuna Pojorâta, județul Suceava ”, este de 6.318.018,57 lei inclusiv TVA, din care C+M ( 
construcții + montaj) este de 5.185.288,66 lei inclusiv TVA, conform devizului general, anexat la prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Primarul comunei Pojorâta, prin biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură şi 
bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, mediu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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