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Proiect nr. 240/11.01.2019
HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economîci pentru obiectivul de investiţie “Pod din b.a. peste 
râu! Dorna la Alexeni in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile

OUG nr. 114/2018.

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară

Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 şi art. 121 alin. ( I )ş i  (2) din Constituţia României, republicată;

\ - art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
 ̂ ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- art. 1 alin.(2) lit b, art.5 alin.(3) şi (4) 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;
- art. 7, alin. 1, lit. a), art. 8 şi art. 9 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, lit. a) şi art. 8 din Ordinul nr. 1851/2013 al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală*), republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Luând act de:
Expunerea de motive prezentată de d-nul. ing. Mezdrea Viluţ, primarul comunei Poiana 

Stampei, înregistrată cu nr. 241 din 11.01.2019;
Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 242 din 11.01.2019;
Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism din......;

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 
prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.3 şi art. 30 
alin.l litera „c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.{4) lit.d, alin. 6, lit. a, art.45 alin.l şi a art. 115 alin.(l) lit.b 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Pod 
din b.a. peste râul Dorna la Âlexeni in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.- Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea ta îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Poiana Stampei şl va fi adusă la cunoştinţă publică. în condiţiile legii.
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