
  
                                     
                        

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul 
Suceava”, în vederea includerii la finanțare prin Programul naţional de investiţii 

"Anghel Saligny" coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei 

 
Având în vedere prevederile:  
 
a) art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 7 lit. n) din din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
c) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny”;  
d) Ordinului MDLPA nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";  

e) Ordinului MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;  

 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 62 din 27.09.2021  inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 5160/27.09.2021; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni nr. 5161/27.09.2021 ;  
   c) raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni ;  
 
      în temeiul 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 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Rețele de 
alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava”, în vederea includerii la 
finanțare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" coordonat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 
   (2) Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investitiții „Rețele de alimentare cu apă 
și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava”, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
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           Art. 2 . - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei și din bugetul local al 
comunei Horodniceni, județul Suceava.  
 
          Art. 3. – Primarul comunei Horodniceni, compartimentul achiziții publice și biroul buget, 
finanțe, contabilitate, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.  
 
          Art. 4. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului 
judeţului Suceava  şi instituţiilor interesate .  
 
 
 
 
 
      Președinte de ședință, 
 
            Consilier local,  
….………………………............... 
              Pavel TANASĂ 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 06 octombrie 2021 
Nr. 61.   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 
data de 06.10.2021, 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. 

 Contrasemnează pentru legalitate,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


