
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului: 

CONSTRUIREA DE BLOC DE LOCUINTE 1, PENTRU TINERI ÎN ORAȘUL 

DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA 

 

a participarii, în vederea finanțării în cadrul : Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

(PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, I.2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru 

tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 

 

Consiliul local al Oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

 

Având în vedere : 

-  referatul de aprobare cu nr. 7964  din 17.05.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de 

Isachi Decebal Dumitru, primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 7965 din 17.05.2022, întocmit de Compartimentul de 

specialitate; 

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, 

juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, activităţi social - culturale, culte, protecţie copii. 

 

În conformitate cu prevederile  

- Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 10 - Fondul 

Local, I.2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru 

specialiști din sănătate și învățământ; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. c), art. 139 alin. 

(3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aprobă participarea in cadrul proiectulului : „CONSTRUIREA DE BLOC DE 

LOCUINTE 1, PENTRU TINERI ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA” , 

precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul Planului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, I.2 Construirea de 

locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ. 

 

 

 



Art. 2. (1) Se aprobă Nota de fundamentare elaborata pentru investiţia 

CONSTRUIREA DE BLOC DE LOCUINTE 1, PENTRU TINERI ÎN ORAȘUL 

DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă la 

prezenta hotărâre. 

               (2) Se aprobă Descrierea sumară a investiției, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aproba cheltuielile legate de proiect. 

 

Art. 4. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Dolhasca al 

imobilului, înscris în Cartea Funciară nr.  32506.  

Art. 5. Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea, desființarea prin demolare a 

imobilului,  construcție înscrisă în C.F. nr. 32506  și radierea acesteia din CF nr. 32506 – C1. 

 

Art. 6. Se aprobă contribuția proprie a UAT Orașul Dolhasca, pentru  suportarea 

cheltuielilor neeligibile în proiect, pe care  UAT Orașul Dolhasca  trebuie să le asigure pentru 

implementarea proiectului. 

 

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului: CONSTRUIREA DE BLOC DE LOCUINTE 1, PENTRU TINERI ÎN 

ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se asigură din bugetul local al UAT Orașul Dolhasca. 

 

Art.8. Se împuternicește reprezentantul legal, domnul Isachi Decebal Dumitru, primar 

al UAT Orașul Dolhasca să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 

numele UAT Orașul Dolhasca. 

 

Art. 9. Primarul Orașului Dolhasca, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

   

 

 

   Preşedinte de şedinţă              

       Ungureanu Adrian 

 

 

                                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                  Secretarul general al oraşului 

                                                                                                      Pavăl Maricica 
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