
ROMANIA 

 JUDETUL BOTOSANI                                              

CONSILUL LOCAL DOBARCENI 

 

HOTĂRÂREA nr.33 

privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea moderată a 

clădirii Primăriei Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor 

publice”,  prin PNRR – COMPONENTA C10 -  FONDUL LOCAL 

 

 

analizând temeiurile juridice: 

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b)  coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

c) prevederile art. 10 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

 

luând act de: 
a) Referatul de aprobare nr. 108/19 .05.2022 al primarului comunei Dobârceni, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii 

Primăriei Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice”,  prin 

PNRR – COMPONENTA C10 -  FONDUL LOCAL; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 107/19 05 .2022,  la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii Primăriei 

Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice”,  prin PNRR – 

COMPONENTA C10 -  FONDUL LOCAL; 

c) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dobârceni 

la proiectul de hotărâre , 

 

ţinând cont de: 

a) Adresa nr. 57657/10.05.2022 a Ministerului Dezvoltării, lLucrărilor Publice şi 

Admnistraţiei; 

b) GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE 

AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 - 

COMPONENTA C10 -  FONDUL LOCAL aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022; 

c) Devizul general total cheltuieli eligibile şi neeligibile „Reabilitarea moderată a clădirii 

Primăriei Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice, întocmit 

de SC E Lasting Design S.R.L; 

d) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. g)  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRCENI 

adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. Se aprobă participarea UAT COMUNA DOBÂRCENI cu proiectul „Reabilitarea moderată 

a clădirii Primăriei Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor 

publice”, la PROGRAMUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ – COMPONENTA 

C10 -  FONDUL LOCAL, cu următorii indicatori economici: 

 
 



Valoare  

(fără T.V.A. ) 
TVA 

Valoare cu 

TVA 

LEI LEI LEI 

TOTAL GENERAL INVESTIŢIE 1.277.081,02 241.745,05 1.518.826,07 

Din care Construcţii + Montaj  789.774,88 150.057,23 939.832,11 

 

conform Deviz general total cheltuieli eligibile şi neeligibile întocmit de  SC E Lasting Design S.R.L. – Anexa 

nr. 1 la prezenta hotărîre. 

Art. 2. Se aprobă nota de fundamentare pentru  Investiţia I.3 Reabilitare moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale – 

proiect  

„Reabilitarea moderată a clădirii Primăriei Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea 

furnizării serviciilor publice”,  Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.   
Art. 3. Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care Comuna 

Dobârceni în calitate de beneficiar trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului. 

Art. 4. Principalele lucrari ce se vor realiza în cadrul proiectului „Reabilitarea moderată a 

clădirii Primăriei Dobârceni, județul Botoșani, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice”, 

respectiv descrierea sumară a investiţiei, sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5  Se împuterniceşte primarul Comunei Dobârceni, să semneze toate actele necesare pentru 

obtinerea finanţării şi încheierea contractului de finanţare, să semneze contractul de finanţare şi toate 

înscrisurile necesare pentru obţinerea finanţării, implementarea proiectului şi decontarea cheltuielilor 

aferente. 

Art. 6  Primarul Comunei Dobârceni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, în termenul prevăzut de lege,  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani, pentru controlul legalităţii; 

- Primarului comunei Dobârceni,  judeţul Botoşani; 

- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 

- autorităţilor, instituţiilor sau  persoanelor interesate; 
- se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la sediul primariei  precum şi prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa www.primariacomuneiDobârceni.ro 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,  

 CHITEALA NICULINA                    

                         Contrasemneaza , 

                                            Secretar general, 

                                     Cimbru Liliana  

  
Dobârceni, 

  Nr33/ 31 mai  2022 
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