
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Reabilitare infrastructură socială și urbană, oraș Dolhasca, județul Suceava” 

 

Titlu proiect : „REABILITARE INFRASTRUCTURA SOCIALA SI URBANĂ, ORAȘ 

DOLHASCA , JUDEȚUL SUCEAVA„   

Axa prioritară 13 

Prioritatea de Investitii 9b 

Obiectiv specific 13.1 

Apel de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI  

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  având în vedere : 

 - referat de aprobare  cu nr. 2164 din 04.02.2022,  la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

 - raportul de specialitate cu nr. 2165 din 04.02.2022, întocmit de doamna Calinciuc Mihaela, 

inspector asistent; 

 - Solicitarea de clarificare nr. 301/OI/054.01.2022, a Agenției pentru Dezvoltare Regională 

NORD- EST; 

- Documentaţia tehnico-economică faza PTH pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 

Infrastructură Socială și Urbană, oraș Dolhasca, județul Suceava” atât pentru partea de construcții 

civile cât și partea de infrastructură rutieră și avizul nr. 45583/OI/29.12.2020 emis de OIPOR privind 

conformitatea PTH-ului pe partea de infrastructură rutieră; 

- Devizul general actualizat din data de 03.02.2022; 

 - raportul 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 Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

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

 - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului Solicitantului  POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI  – Axa prioritară 13: Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru 

revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 

Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 

România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; - 

 - art. 41 și art. 44, din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale,cu modificările si 

completările  ulterioare ; 

 Hotărârea de Guvern 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 dispozitiilor  art. 129 alin (2), lit „b”si alin.  (4) lit ,,e”, precum si art. 139, alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare infrastructură socială și urbană, oraș Dolhasca, județul Suceava”, potrivit Anexei 1, 

care face parte integrată din prezenta Hotărâre. 

 

Art. 2. Consiliul Local al Orașului Dolhasca îşi dă acordul cu privire la execuţia obiectivului 

de investiţii „Reabilitare infrastructură socială și urbană, oraș Dolhasca, județul Suceava”, 

finanţat prin Programul operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b 

– „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, obiectiv 

specific 13.1 „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. 

 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare infrastructură socială și urbană, 

oraș Dolhasca, județul Suceava”, în cuantum de 33.610.102,38 lei (inclusiv TVA), din care 

valoare totală eligibilă 23.284.924,82 lei (inclusiv TVA) şi valoare totală neeligibilă de 

10.325.177,56 lei (inclusiv TVA). 
 

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orașului Dolhasca, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea 

eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare infrastructura socială și 

urbană, oraș Dolhasca, județul Suceava”. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Dolhasca, prin 

aparatul de specialitate. 

 

Art. 6. Secretarul orașului Dolhasca va comunica prezenta hotărâre Primarului Orașului 

Dolhasca, precum și Instituției Prefectului Județului Suceava. 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local, Oraș Dolhasca, Județ Suceava şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Orașului Dolhasca. 

              

 Preşedinte de şedinţă              

        Savin Ionel 

 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                  Pavăl Maricica 
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