
  

                                       

                                 
                           

 

 

privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și dotare dispensar în sat 

Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” 

 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare 

 b) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice;  

c) Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

d) art. 129 alin. (1) lit. d) și alin. 7 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 14 din 16.02.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 722/16.02.2021   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  751/17.02.2021;  

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 și al comisiei de specialitate nr.3 pentru învăţământ, sănătate 

şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul 

Consiliului local Horodniceni.  

       ținând seama de solicitarea comunei Horodniceni nr. 6157/10.12.2020 înaintată către Compania 

Națională de Investiții 

    în temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1)  lit.b)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1.- Se aprobă implementarea proiectului ”Construire și dotare dispensar în sat Mihăiești, 
comuna Horodniceni, județul Suceava” depus spre finanțare în cadrul Programului Naţional de 
Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul "UNIĂȚI SANITARE . 
 
   Art.2 – (1) Se aprobă achiziția publică a serviciilor de întocmire D.A.L.I., Studiu Geotehnic, 

Expertiza tehnică, Documentații pentru obtinere avize în valoare de 36.117 lei.  

  (2) Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță pentru managementul investiției și întocmirea 

tuturor documentelor si demersurilor necesare in vederea obținerii finanțării si implementarea 

investiției menționate la art.1 .  

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

 HOTĂRÂRE 

 



 

   Art.3. - Finanțarea obiectivului de investiții se va face din bugetul local pentru cheltuielile neeligibile 

și de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții .  

 

   Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei ,domnul 

Neculai Florea.  

 

    Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă 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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 31 martie 2021 
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    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară 
din data de 31.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

Președinte de ședință,  
Consilier local,   

 ……………….…………………… 
M i h a i  V I C T O R  

 
Avizează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

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

