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JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală nr. 4326876

HOTĂRÂRE
privind aprobarea investiţiei, a devizului general şi a cheltuielilor de cofinanţare din bugetul comunei

Crucea, pentru obiectivul de investiţii:
” Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, judeţul Suceava”

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, înregistrată la nr.561 /12.02.2019, prezentat de primarul comunei, Dorin Rusu;
- raportul înregistrat la nr. 581/ 12.02.2019 al compartimentului financiar-contabil al primăriei,
- raportul înregistrat la nr.608/ 13.02.2019 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico -  socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Prevederile art. 71 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene;

- Prevederile art.7 alin.(6) din Hotărârea 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, art. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
11 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală ,aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 
al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13, art.45 lit.e) şi a art.l 15 alin.(l) lit.b din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă investiţia şi indicatorii tehnico-economici din devizul general pentru obiectivul de 

investiţii: " Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, judeţul Suceava", conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cheltuielile de cofinanţare din bugetul Comunei Crucea, Judeţul Suceava, în sumă de 
294,981 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul " Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, judeţul 
Suceava".

- Valoarea totală a obiectivului de investiţie este de 5.538.716,00 lei, inclusiv TVA;
- Cheltuielile actualizate care se vor deconta de la bugetul de stat sunt în valoare de 

5.243.735,00 lei, inclusiv TVA.
Art.3. Primarul comunei Crucea, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Cu data publicării prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare acesteia, se abrogă.
Art.5. Secretarul comunei Crucea va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotărâre 

şi o va aduce la cunoştinţă publică.
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Preşedinte de şedinţă, 
Bîrgăuanfi Constant

13.02.2019

Contrasemnează: 
Secretarul comunei,


