
  
                                       

                                 
                           

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiție „Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Horodniceni, corp A si B, comuna 

Horodniceni, judetul Suceava”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
- I, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei 

 
 
  Având în vedere: 
 

a) prevederile O.U.G. nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 

b) prevederile Ordinului MDRAP nr. 1.851/9.05.2013  privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;  

c) prevederile art. 129  alin (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

d) contractul de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
9892/25.05.2015 și unitatea administrativ teritorială comuna Horodniceni nr. 2231 
/06.06.2015; 

e) adresa nr. 252/04.01.2021 a MDLPA; 
 

    luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 6 din 08.01.2021 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
67 din 08.01.2021 ; 

b) raportul compartimentului implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile, 
înregistrat sub nr. 68 din 08.01.2021 ;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism 

 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Horodniceni, corp A si B, comuna Horodniceni, judetul 
Suceava”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă 
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publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al 
comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
CONSILIER LOCAL,  

 
 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I   
Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

