
  
                                       

                                 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării „Lucrărilor de reparații și amenajarea cu gazon artificial a terenului 
de sport din satul Brădățel (Deal)”  

 
 

   Având în vedere prevederile: 
   a) art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
   b) Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  
   c) art.129 alin. (1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(7), lit. e)  și f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  
 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 57 din 25.08.2021 inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de :   

a) referatul de aprobare al  primarului comunei Horodniceni nr. 4572 din 25.08.2021 in calitatea sa de 
initiator, 

b) raportul compartimentului achiziții publice nr. 4573 din 25.08.2021;  
c) avizul comisiilor de specialitate  nr. 1 și nr. 3;  

  
   în temeiul art. 139 alin. (1) și 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 (1) Se aprobă realizarea „Lucrărilor de reparații și amenajarea cu gazon artificial a terenului de sport 
din satul Brădățel (Deal)”. 
 
(2) Valoarea estimată a lucrărilor este de 73.160 lei (fără tva). Plata lucrărilor de „Reparații și amenajare teren 
de sport cu gazon artificial în satul Brădățel (Deal)” se va asigura din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al 
comunei Horodniceni pentru anul 2021.  
 
   Art. 2- Primarul comunei Horodniceni, biroul financiar, contabil, impozite și taxe și compartimentul achiziții 
publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  Art. 3.  -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, 01 septembrie 2021 
Nr. 56.  
 
10 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 2 ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 
consilieri locali prezenți la ședință. 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
Consilier local 

 ……………….………………… 
I o a n  A I O A N E I  

Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

….………………………… 
Luiza- Maria MITROFAN   


