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ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MITOCU DRAGOMIRNEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "extindere 

retea de alimentare cu energie electrica in comuna Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava -
alimentare cu E.E. grup case zona <la cruce>" 

Consiliul Local al comunei Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava,· 

Avand in vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finantelor publice locale nr. 
273/2006, modificata ~i completata ; 

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de 
interventii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi 
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 
21512001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

A vand in vedere propunerea Primarului comunei Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava , in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare si expunerea de motive inregistrata sub 
nr.1952/21.04.2016; 

Avand in vedere raportul . de specialitate intocmit de Compartimentul de Urbanism, 
Amenajarea teritoriului si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava ,inregistrat sub nr. 1959/21.04.2016 
in temeiul 36 alin.2 lit.b si alin 4 lit.d, art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "extindere retea 
de alimentare cu energie electrica in comuna Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava -
alimentare cu E.E. grup case zona <la cruce>" astfel 

Costel
Highlight



VALOARE Valoarea TV A 
TOT ALA Valoarea fara TV A 

(mii lei cu TVA) mii lei mii lei 

383.151,96 319.293 ,30 63.858,66 
DINCAREC+M 

258.444,41 215.370,34 43.074,07 
Art.2 Finantarea lucrarilor este asigurata din bugetul local de venituri si cheltuieli . 

Art. 3 Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se lnsarcineaza : Primarul comunei Mitocu 
Dragomirnei, Compartimentul urbanism, cadastru si amenjare a teritoriului din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava. 
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu Institutia Prefectului Judetului Suceava; Primarul 
comunei Mitocu Dragomirnei, Compartimentul de urbanism, cadastru si amenajare a teritoriului 
,Compartimentul financiar-contabil ,Afisare 

Mito7prago · 
Nr . .!/f-

SEMNEAZA 
ULCOMUNEI 
OGER 

Cvorum: 15 Consilieri din 15 ale~i. Un nr. de 15 voturi 11pentru"; un nr. de ... ***voturi 11lmpotriva" ;un nr. 

De*** .abtineri 

Caracterul actului - normativ 
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ROMANIA 
JUDETUL SUCEV A 
PRIMARJA COMUNEI MITOCU DRAGOMIRNEI 
PRIMAR 

Nr.1952/21.04.2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii "extindere retea de alimentare cu energie electrica in comuna Mitocu 
Dragomirnei, judetul Suceava - alimentare cu E.E. grup case zona <la cruce>" 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice 
locale, modificata si completata ; 

A vand in vedere si prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

tinand cont de faptul ca investitia a demarat din anul 2015 iar zona Cruce 
deserveste un cartier nou rezidential, avnad in vederea faptul ca in urma obtinerii 
vizelor de la E-on Distributie se pot demara lucrarile de extindere retea electrica 

tinand cont de faptul ca lucrarile se pot xecuta pe perioada sezonului cald, 
s-a elaborat rpezentul proiect de hotarare pe care il supunem dezbaterii cu 
rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata. 


