
  
                                       

                                 
                           
 

privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Horodniceni, județul Suceava- etapa II” 

 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
   a) art. 44  alin. (1) si  alin. (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)  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice;  
    d) art. 129 alin. (1) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
   e) Ordinul 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public;  
 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 68 din 22.10.2021 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit 
de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu 5770/22.10.2021 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind 
un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu 5578/22.10.2021 prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și auditul enegetic pentru 

proiectul: “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Horodniceni, județul Suceava- etapa II” 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenție (D.A.L.I) si audit energetic.  

           Art. 3. - Se aprobă necesitatea,  oportunitatea, contractarea și implementarea proiectului 
„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Horodniceni, județul 
Suceava- etapa II”, în vederea accesării „Programului privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public”.   
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Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin „Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public ” potrivit legii. 

Art. 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă de 516. 573, 39 lei fără 
TVA/ 613.790, 88 lei inclusiv TVA. 

Art. 6. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 58.933,33 lei inclusiv TVA.  

Art. 7. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în sumă 

totală de 24.457,54 lei inclusiv TVA. 

Art. 8. Consiliul local al comunei Horodniceni aprobă prin prezenta indicatorii 

tehnico-economici ai investiției prevăzuți în proiect: DEVIZ GENERAL (Anexa 1 „Deviz ”). 

Art. 9. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. 

 Comuna Horodniceni urmează a fi reprezentată, în calitate de solicitant în cadrul 
Programului, prin reprezentantul legal - primar Florea Neculai, în vederea realizării tuturor 
activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării Proiectului. 

Art. 10. - Consiliul local al comunei Horodniceni prin reprezentant legal, Florea Neculai, 
se obligă să asigure și să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă 
de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare. 

Art. 11. Comuna Horodniceni prin Reprezentantul legal, Florea Neculai își asumă 
angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii 
de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achiziţiile publice;   

Art. 12. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Horodniceni, județul Suceava. 

Art. 13. 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/. 
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  Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data de 
01.11.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
un număr de: 11 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 
11 consilieri locali prezenți la ședință. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
 ……………….…………………… 

P a v e l  T ANASĂ   

Contrasemnează pentru legaltate 
SECRETARUL GENERAL COMUNEI, 

….………………………… 

Luiza- Maria Mitrofan  


