
  

                                       

                                 
                           

 

privind aprobarea implementării proiectului  „Proiect tip - Sală de educație fizică, sat 

Brădățel, 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) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (7) lit. a), e), f) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

c) Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

“C.N.I.”- S.A, cu modificările si completările ulterioare;  

 

luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2 din 05.01.2022 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 35/05.01.2022; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  45/05.01.2022; 

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 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 adresa nr. 16.340/07.04.2021 a Companiei Naționale de Investiții privind 
includerea obiectivului de investiții ”Sală de sport sat Brădățel, comuna Horodniceni ” în Programul 
Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul "Săli de sport",  
 
    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 „Proiect tip - Sală de educație fizică, sat Brădățel, comuna 

Horodniceni, județul Suceava” introdus pe Lista de sinteză a subprogramului „Săli de sport” aprobat 

prin Ordin M.L.D.P.A nr. 408/24.03.2021.  

 

      Art. 2. -Finanțarea investiției se va asigura de la bugetul de stat prin Compania Națională de 

Investiții pentru cheltuielile eligibile și de la bugetul local al UAT comuna Horodniceni pentru 

cheltuielile neeligibile în sumă totală de 310.382,82  lei cu TVA. 

 

    Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, 

compartimentul achiziții publice și șeful biroului buget-finanțe, contabilitate impozite și taxe.  
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    Art. 4. - 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, 26 ianuarie 2022  

Nr.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

   
    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data 
de 26.01.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din numărul total de 13 
consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

 

Președinte de ședință,  
 ……………….…………………… 

 
 

Contrasemnează, 
Secretar general al comunei 

Horodniceni 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   

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

