
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Dolhasca, județul 

Suceava, nr. 15 din 13.05.2022, privind aprobarea proiectului: 

” CONSTRUIRE LOCUINȚE  DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI  DIN SĂNĂTATE ȘI 

ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivele acestuia, 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. 11900  din 01.09.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 12317 din 02.09.2022, întocmit de Compartimentul de 

specialitate; 

- solicitarea de clarificări C10-12-13-Construire de locuințe Nzeb plus,din data de 31 august 

2022; 

  - 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; 

-  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare 

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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Dolhasca, 

județul Suceava, nr. 15 din 13.05.2022, privind aprobarea proiectului:” CONSTRUIRE 

LOCUINȚE  DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI  DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

obiectivele acestuia, 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, după cum 

urmează: 

 

După art. 5 se introduce art. 5^1 cu următorul cuprins: 

 

,,Art.5^1 (1) Se aprobă instalarea a 6 (șase) stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, conform 

Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10.” 

(2) U.A.T. ORAȘUL DOLHASCA se obligă să asigure spaţii adecvate pentru amplasarea unui 

număr de 6 de staţii de reîncărcare pentru autovehicule electrice, precum şi costurile necesare 

pentru punerea în funcţiune a acestora. Contravaloarea celor 6 de staţii de reîncărcare pentru 

vehicule electrice,  va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de 

proiecte, staţiile fiind achiziţionate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei.” 

 

Art.2.  Restul prevederilor Hotărârii Consiliului al Orașului Dolhasca, județul Suceava, nr. 15 

din 13.05.2022, privind aprobarea proiectului:” CONSTRUIRE LOCUINȚE  DE SERVICIU 

PENTRU SPECIALISTI  DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, 

JUDEȚUL SUCEAVA”și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivele acestuia, 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, rămân neschimbate. 

 

Art.3. Primarul Orasului Dolhasca, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Popa Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 

 

 

  Dolhasca: 06.09.2022  

  Nr. 37 

 


