
 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, asigurarea finantarii de la bugetul local si contractarea 

serviciilor si a lucrarilor aferente investitiei „Modernizare 4 tronsoane drum comunal cu lungimea totala de 

2.970 ml” conform Studiilor de fezabilitate  „Modernizare drum comunal Capreni” si „Modernizare 

drumuri comunale in comuna Fratautii noi judetul Suceava” 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava, 

 Având în vedere: 

Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Streanga Gheorghe înregistrat sub numărul  

925 /10.02.2016; 

Raportul de specialitate prezentat de Serviciul urbanism al primariei înregistrat sub numărul 926./ 

10.02.2016; 

  Raportul de avizare al comisiei pentru pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 

servicii si comert  a Consiliului local, înregistrat sub numărul  2062/ 17.03.2016;  

Nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism, înregistrată sub numărul 2065/ 17.03.2016.; 

PUG aprobat prin HCL Nr. 44/ 19.10.2012 - evidentierea investitiei in Planul Urbanistic General si in  

Strategia de Dezvoltare locala a comunei Fratautii Noi, judetul Suceava, 

HCL Nr. 2./ 21.01.2016 privind aprobarea Bugetului pentru anul 2016 

In temeiul  art. 36 alin (1) si (4), lit. ”a”, art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215/2001 

a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Avand in vedere continutul PUG si al Strategiei de dezvoltare locala ce prezinta ca obiective prioritare – 

Modernizarea drumurilor infrastructurii rutiere in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava, necesitatea si 

oportunitatea investitiilor in modernizarea infrastructurii rutiere, receptia Studiilor de fezabilitate pentru 

obiectivele  

“Modernizare drum comunal Capreni  cu L = 670 ml, in comuna Fratautii noi, judetul Suceava” 

“Modernizare drumuri comunale - 3 tronsoane cu lungimea totala de 2300 ml, in comuna Fratautii Noi, judetul 

Suceava” 

se aprobă indicatorii tehnico economici aferenti investitiilor conform Deviz Generalsi valoarea totala a investitiei 

in modernizare 2,970 ml drumuri comunale in suma totala de 2.659.930 Lei  ce include TVA din care: 

- 559.490 Lei aferenta obiectiv „Modernizare drum comunal Capreni, L = 670 ml , in comuna Fratautii Noi, 

judetul Suceava„ 

- 2.100.440 Lei aferenta obiectiv „Modernizare drumuri comunale 3 tronsoane cu lungimea totala de 2.300 

ml, in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava ”  

Art. 2. Se aprobă finantarea de la bugetul local  a investitiilor privind moderniyarea a 4 tronsoane de drum 

comunal cu lungimea totala de 2.970 ml si efectuarea demersurilor pentru contractarea serviciilor si lucrarilor 

aferente, respectiv: 

 - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 

 - Servicii de verificare a proiectelor tehnice de catre experti atestati 

 - Servicii de consultanta privind atribuirea contractului de lucrari\ 

 - Servicii de asistenta tehnica asigurate prin diriginti de santier atestati ISC 

 - Executia lucrarilor de constructii 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

COMUNA   FRĂTĂUŢII   NOI 

CONSILIUL  LOCAL  



Art. 3. Se aprobă completarea Listei de investiţii 2016 cu obiectivele  mentionate la Art. 1. 

Art. 4. Se aproba includerea in Programul de achiziţii pentru anul 2016 a serviciilor si lucrarilor enuntate la Art. 2 

cu asigurarea finantarii de la bugetul local 2016. 

Art. 5. Primarul comunei Fratautii Noi,  prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei Hotarari. 

  

 

 

        Presedinte de sedinta,                                          Contrasemneaza, 

    

      Constantin      MOISUC                                                            Secretarul  comunei, 

                                                                                       

                Oltea-Rodica MOISUC 

 

 

 

 

Fratautii Noi,  

Nr. 14   din 17.03.2016                    


