
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 alin. (4) lit. ”d” 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; 

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. ”g” 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:  
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H O T Ă R Â R E 

pprriivviinndd aapprroobbaarreeaa  rreeaalliizzăărriiii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii    ””CCoonnssttrruuiirree  

PPiiaațțăă  AAggrrooaalliimmeennttaarrăă  îînn  ccoommuunnaa  MMăălliinnii,,  jjuuddeețțuull  SSuucceeaavvaa””  

  



Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ”Construire Piață 

Agroalimentară în comuna Mălini, județul Suceava”. 

Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Piață Agroalimentară în 

comuna Mălini, județul Suceava”, conform documentelor anexate care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 

- Valoarea investiţie cu TVA: 1.229.747,07 lei; 

- Valoarea investiţie fară TVA: 1.033.400,90 lei: 

- Valoare investiţiei (C+M) fară TVA: 834.821,18 lei. 

Art. 4. Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din bugetului local 

al comunei Mălini, județul Suceava, pe perioada anilor 2021 și 2022. 

Art. 5. 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. 6. 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  

Grigore BLANARU Secretar general 

 Vasile NOROCEL 
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