
 

       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia „Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare cămin cultural sat Moișa, com. Boroaia” 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 
înregistrată sub nr. 3431 din 29.06.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
3432 din 29.06.2018; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Boroaia înregistrat sub nr. 3517 din 4.07.2018 
 - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul 
naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - art. 10 din H.G. 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, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare a comunei 
Boroaia aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Boroaia nr.37/23.10.2014, 

 În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                               HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural, sat Moișa, com. Boroaia” conform in anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art.2  Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Butnariu Cristian Constantin 
                                                 
                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                                                                      Secretarul Comunei, 
                                            Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia,  4 iulie 2018   
Nr. 27 
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         Anexa la HCL nr. 27/4.07.2018 

 

           Președinte de ședință 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare cămin cultural sat Moișa, com. Boroaia” 

 
Regim de inaltime = P 

Suprafata construita propusa = 360,85 mp  

Suprafata desfasurata propusa = 360,85 mp 

 
 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  1.363.104,24 292.323,45 

                                    din care C + M 803.975,89 172.416,02 

Valoare finantata prin Subprogram( 

„C.N.I.”) 
1.233.112,83 264.446,24 

din care C+M 758.913,63 162.752,23 

Valoare finantata prin U.A.T. Boroaia   

(cheltuieli pentru servicii si lucrari finantate 

de UAT ); 

129.991,41 27.877,21 

din care C+M 45.062,26 9.663,79 

(la  cursul BNR din 02.05.2018, de 1 euro = 4,6630 lei) 

 
 

 Cost unitar (exclusiv TVA) 

Standard de Cost Realizarea investiţiei  

Euro/m2
Acd Euro/m2

Acd 

Investiţia de bază – cost unitar,  (cap.4/aria 

desf) 
536 510,57 

din care:   

Construcţii şi instalaţii (C+I)                              

(cap 4.1/aria desf) 
385 371,58 

   

 
 

 
 

 

 



 

     HOTĂRÂRE 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat in sat Moișa, 

comuna Boroaia, jud. Suceava și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural sat Moișa, com. 

Boroaia” 
 

Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 
înregistrată sub nr. 3433 din 29.06.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
sub nr. 3434 din 29.06.2018; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Boroaia înregistrat 
sub nr. 3516 din 4.07.2018 

- art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 
Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 - art. 10 din H.G. 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, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare a 
comunei Boroaia aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Boroaia nr.37/23.10.2014, 

În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
 
                                         

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului, 
asezamant cultural si teren aferent, situat în  comuna Boroaia, sat Boroaia și aflat în administrarea 
Consiliului local al comunei Boroaia în suprafață construita de 244 mp, si teren aferent in 
suprafata de 849 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 32203, nr. Cad. 32203 liber de orice 
sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural, sat Moișa, com. Boroaia”. 

 
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; 
 
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Boroaia, județul 

Suceava a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.); 

 

Art.4. Consiliul Local al comunei  Boroaia,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări 
finanțate de UAT BOROAIA în valoare de 129.991,41 lei cu TVA. 

Art.6.  Consiliul Local al Comunei Boroaia  se obligă ca, după predarea amplasamentului și 
a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 
ani; 

 Art.7  Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, 
judeţul Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Butnariu Cristian Constantin 
                                                
                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                                                      Secretarul Comunei,    
                                       Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
Boroaia,  4 iulie 2018   
Nr. 28 

 


