
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la faza DTAC 

la proiectul ,,Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, 

Comuna Frumosu, Județul Suceava”  

 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
              Având în vedere: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Frumosu în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr.10187 din 11.11.2021; 

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

primarului, înregistrat cu nr.10188 din 11.11.2021; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu nr.10189 din 

11.11.2021; 

             -Axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, Apel de proiecte 

nr.POR/10/2017/10/101a/7regiuni; 

În considerarea următoarelor temeiuri juridice: 

- prevederile art.1, art.7, art.10, anexa nr.4, anexa nr.6 din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art.41 și art.44 al Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile  art.129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.a) și d) și alin. (6) lit.c) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1) lit. a), 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, co modificările și completările ulterioare, 

 

                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului  “Amenajare și modernizare 

gradiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava” urmare a  finanțării acestuia 

în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 

10.1, apelul de proiecte nr POR/10/2017/10/101a/7regiuni, în conformitate cu anexa 1 la 

prezenta hotărâre și așa cum rezultă ei din cadrul DTAC-ului. 

Art.2. Se aprobă indicatorii economici ai proiectului  “Amenajare și modernizare 

gradiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava”, în conformitate cu anexa 2 

la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă valoarea totală actualizată  a proiectului “Amenajare și modernizare 

gradiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava”, în cuantum de 

2.039.229,78 lei (inclusiv TVA).Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Frumosu, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % 

din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum de 158.144,09 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului “Amenajare și modernizare gradiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, 

județul Suceava”. 

 

 

 



Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “Amenajare și modernizare gradiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, 

județul Suceava”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

bugetul local. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Comunei 

Frumosu județul Suceava, în vederea ducerii sale la îndeplinire de către dl. Buga Constantin-

Primarul Comunei Frumosu. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 

Comunei Frumosu şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Comunei Frumosu, Județul 

Suceava. 

 

 
                      Președinte de ședință                                             Contrasemnează 

                                       Vaman Grigore-Mihai                                        Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                         Rusu Aurel 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 9 
Voturi:-Pentru : 9 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


