
  
                                       

                               HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea realizării lucrărilor de împrejmuire și modernizare gard, amenajare 
parcare cu extindere  și înființare parc cu spațiu de joacă la sediul primăriei comunei  

Horodniceni, județul Suceava  

 Având în vedere: 
a) prevederile art. 20 alin.(1) lit. i), art. 44 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finantele 

publice locale ,cu modificările si completările ulterioare; 
b) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 

ulterioare  și ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  

c) prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a), e), f), k) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 16 din 22.02.2022 din  inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat sub nr. 745 din 22.02.2022 ; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 746 din 22.02.2022 ;  

c) avizul comisiei de specialitate  al Consiliului Local Horodniceni;   
 
    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. – (1) Se aprobă realizarea de imprejmuire si modernizare gard, amenajare parcare cu 
extindere si infiintare parc cu spatiu de joaca la sediul primariei comunei  Horodniceni, județul 
Suceava. 

(2) Valoarea estimată a lucrărilor este  de 100.000 lei, sumă care se suportă din bugetul local 
al comunei Horodniceni.  

(3) Valoarea estimată a achiziționării echipamentelor pentru spațiul de joacă este de 50.000 
lei, sumă care se suportă din bugetul local al comunei Horodniceni.  

     Art. 2.- Procedura de achiziționare a lucrărilor imprejmuire si modernizare gard, amenajare 
parcare cu extindere si infiintare parc cu spatiu de joaca și de furnizare a  echipamentelor de 
joacă în comuna Horodniceni se va realiza prin achiziție directă, având în vedere valoarea estimată 
a achiziției.  

      Art. 3.  – Plata lucrărilor se va asigura din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al comunei 
Horodniceni din contul 51.02 autorități publice, 71.01.01  investiții primărie.  
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      Art. 4.- Primarul comunei Horodniceni, biroul financiar, contabil, impozite și taxe și 
compartimentul achiziții publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

      Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului 
Suceava și 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/, în subeticheta „Hotărârile 
autorității deliberative”.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 11 martie 2022 
Nr. 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 
data de 11.03.2022 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 ,  
 
 

 ……………….…………………… 
C o n s t a n t i n  N E A M Ț U   

Contrasemnează pentru legalitate : 
Secretarul general al comunei, 

 
….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  

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

