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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII
NOI
C O N S I L I U L LO C A L
HOTARARE

Privind modificarea Hotărârii nr. 7 din 18.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea
serviciilor/lucrărilor executate, decontate sau nedecontate până la 31.12.2015 și valoarea de
rest executat în sensul înscrierii indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiții ”Înființare sistem de canalizare și stației de epurare în comuna Frătăuții Noi” , in
sensul inscrierii indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții
”Înființare sistem de canalizare și stației de epurare în comuna Frătăuții Noi , și
modificarea si completarea Hotararii nr. 14 din 17.03.2016 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, judetul Suceava;
Analizând:
- expunerea de motive a primarului comunei Frătăuţii Noi nr. 6455 din 01.08.2016;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 6456 din 01.08.2016;
- raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate nr. 8414 din 26.09.2016;
-adresa Instițutiei Prefectului-judetul Suceava nr. 9081/10/5;
- adresa Instituției Prefectului-judetul Suceava nr. 9082/10/5 ;
-HCL nr. 7 din 18.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,
reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate,
decontate sau nedecontate până la 31.12.2015 și valoarea de rest executat în sensul înscrierii
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de
canalizare și stației de epurare în comuna Frătăuții Noi” ;
-HCL nr. 14 din 17.03.2016 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
Frătăuții noi județul Suceava”;
În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” şi ale art. 45 alin.(2) si (6) din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1
Se modifică Art. 1 din HCL nr.7 din 18.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea
serviciilor/lucrărilor executate, decontate sau nedecontate până la 31.12.2015 și valoarea de rest
executat în sensul înscrierii indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiții ”Înființare sistem de canalizare și stației de epurare în comuna Frătăuții Noi” , dupa cum
urmează:
Articolul 1 al HCL nr.7 din 18.02.2016 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
Articol 1.
Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Înființare
sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Frătăuții Noi în suma de 269.059,89 lei.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Art.2
Se modifică Art. 1 al HCL nr. 14 din 17.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, 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 Căpreni” și „Modernizare drumuri
comunale in comuna Frătăutii noi județul Suceava” , după cum urmează :
Articolul 1 al HCL nr. 14 din 17.03.2016 se va modifica si va avea următorul cuprins:
Articol 1.
Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți investițiilor, conform Devizului Financiar
privind Modernizare drumuri în comuna Frătăuții Noi, ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre, si valoarea totala a investiției în modernizare 2970 ml drumuri comunale în sumă totală
de 2.659.930 lei ce include TVA.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Art.3
Se modifică Art. 3 al HCL nr. 14 din 17.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, 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 Căpreni” și „Modernizare drumuri
comunale in comuna Frătăutii noi județul Suceava” , după cum urmează :
Articolul 3 al HCL nr. 14 din 17.03.2016 se va modifica si va avea următorul cuprins:
Articol 3.
Se aprobă completarea Listei-sinteză a cheltuielilor de investiții cu obiectivele menționate
conform Devizului Financiar ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv
“Modernizare drum comunal Căpreni L= 670 ml, în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava “ și “

Modernizare drumuri comunale 3 tronsoane cu lungimea totală de 2.300 ml, în comuna Frătăuții
Noi, județul Suceava “.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Art. 4
Prezenta hotarâre se comunică Instituției Prefectului-județul Suceava, primarului comunei,
compartimentului financiar-contabil și se aduce la cunostinta publică prin afișare la sediul
Consiliului local al Comunei Frătăuții Noi și prin publicare pe pagina de internet a instituției.
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