Nr.8223/23.11.2022
HOTĂRÂRE

- PROIECT-

privind aprobarea documentației tehnico-economice - DALI şi devizul general
pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN
COMUNA POJORÂTA, JUDEȚUL SUCEAVA"
Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul Suceava
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat
cu nr.8224/23.11.2022 ;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 8225/23.11.2022 ;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi
turism din cadrul Consiliului Local al comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat sub nr.
8226/23.11.2022;
Luand in considerare devizul general pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE
DRUMURI IN COMUNA POJORÂTA, JUDETUL SUCEAVA – 1,875 km” ;
Avand in vedere art. 44 alin. 1 si alin 4 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si completat
În temeiul prevederilor art. 129,alin.2), lit.b), c) si d), art.139 și 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 documentația tehnico-economică - DALI şi devizul general pentru
obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA
POJORÂTA, JUDEȚUL SUCEAVA", conform anexei nr.2.1. la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA POJORÂTA, JUDEȚUL
SUCEAVA" – aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
prin ordin al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform anexei nr.
2.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Pojorata a sumei de 369.083.48
lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art.

4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.
1333/2021, sume ce se vor constituii din contribuții de la bugetul local si din alte surse legal
constituite.
Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se vor aduce la îndeplinire de către primarul Comunei
Pojorâta
Art. 5. - Secretarul general al Primăriei Comunei Pojorâta, va aduce Ia cunoștință publică
prezenta hotărâre in condițiile legii si o va comunica Primarului Comunei Pojorâta.
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