
 

       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru  
un număr de 4 obiective de investiţii finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală 
 

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. 3573 din 30.06.2016 ; 
 - Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3574 din  
30.06.2016; 
 - 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, judeţul Suceava 
înregistrat sub nr. _______ din 8.07.2016; 
 -  adresa nr. 10343/13.06.2016 de la Instituția Prefectului – județul Suceava înregistrată la 
instituția noastră sub nr. 3257/16.06.2016 

-  prevederile Ordinului MDRAP nr. 158/14.01.2015 privind modificarea şi completarea 
Normelor 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 viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), alin.(4) lit. d) –e),  art.45 alin.1 coroborat cu art.115, 
alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Construire 
grupuri sanitare preșcolari, școlari și profesori la Școala Gimnazială Moișa, în vederea obținerii 
autorizației sanitare de funcționare”, finanțat prin PNDL, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2  Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Construire 
grupuri sanitare preșcolari, școlari și profesori la Școala Primară Boroaia, în vederea obținerii 
autorizației sanitare de funcționare”, finanțat prin PNDL, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3  Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Construire 
grupuri sanitare preșcolari, școlari și profesori la Școala Primară Săcuța, în vederea obținerii 
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autorizației sanitare de funcționare”, finanțat prin PNDL, conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.4 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Construire 
grupuri sanitare preșcolari, școlari și profesori la Școala Primară Giulești, în vederea obținerii 
autorizației sanitare de funcționare”, finanțat prin PNDL, conform anexei nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.5 Se aprobă includerea în Lista de investiții aferentă anului 2016 a obiectivelor de 
investiții enumerate la art. 1-4. 

Art.6  Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin                                                       

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 8 iulie  2016          
Nr. 39 
 

 


