
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ”d”, alin. (4) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”m” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

d) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) art. 41 – 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

f) OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) art. 11 lit. ”b” din Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicat. 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului 

local Mălini, 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”e” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini, adoptă prezenta hotărâre:  

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE POD MALAIU ÎN COMUNA 

MĂLINI”, conform documentelor anexate care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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H O T Ă R Â R E 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ssttuuddiiuulluuii  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  șșii  aa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennțții  

  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii””  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  PPOODD  MMAALLAAIIUU  ÎÎNN  CCOOMMUUNNAA  MMĂĂLLIINNII”” 

  



Art. 2.  Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii sunt 

cei prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3. Se aproba împuternicirea domnului Nistor Petru primarul comunei 

Mălini ca persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relația cu Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei; 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului 

de specialitate.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și Instituției 

Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei.  

 

 

Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează  

Viorel BUZDUGAN Secretar general 

 Vasile NOROCEL 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mălini, 07 februarie 2021  

Nr. 2  



 

 

Titular: Comuna Mălini 

Beneficiar: Comuna Mălini 

Amplasament: Comuna Mălini, județul Suceava 

Durata de execuție a lucrărilor: 4 luni 

Sinteză indicatori economici: 

Valoarea totală a investiției – valori cu TVA  

             2.519.431,32 lei  

Valoare C+M, valori cu TVA 

           2.014.191,32 lei 

Valoarea totală a proiectului fără TVA 

            2.120.141,46 lei 

Valoare C+M valori fără TVA 

            1.692.597,46 lei 

Sinteză indicatori tehnici: 

- Lungime totală: 49,30 m 

- Lățime carosabil: 5,00 m 

- Lățime trotuare: 1,00 m 

 

Finanțarea investiției: 

Cheltuieli eligibile: bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

Cheltuieli neeligibile: bugetul local al comunei Mălini. 
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Anexa nr. 1 
la H.C.L. nr. 2/2021 

 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 

obiectiv de investiţii: ”CONSTRUIRE POD MALAIU ÎN COMUNA MĂLINI” 

Președinte de şedinţă    

Viorel BUZDUGAN Secretar general 

 Vasile NOROCEL 


