
  

                                       

                                 
                           

privind aprobarea participării comunei Horodniceni în cadrul proiectului finanțat prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență, component 10 – Fondul Local – 1.4. Mobilitatea urbană verde 

- asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan–

„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei 

Horodniceni, județul Suceava’’ de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a 

cheltuielilor legate de proiect – Deviz General al obiectivului de investiții – „Construire piste 

pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, 

județul Suceava’’ 

 

 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) și n) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021  privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;  

 

luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 32 din 03.05.2022 inițiat de primarul comunei 

Horodniceni însoțit de:  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 

1555 din 03.05.2022 ;  

b) raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1556 din 03.05.2022;  

c) avizul comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Horodniceni;  

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

COMUNA HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE    

  



    în temeiul art. 136, art. 139 alin. 1 coroborat cu cele ale 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 participarea comunei Horodniceni, județul Suceava în cadrul proiectului 

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – – Fondul Local – 1.4. 

Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la 

nivel local/metropolitan–„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare 

electrice la nivelul comunei Horodniceni, judetul Suceava’’.  

  Art. 2. - Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 3. -  Se aprobă cheltuielile legate de proiect – Devizul General al obiectivului de investiții –

„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei 

Horodniceni, judetul Suceava’’ conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  Art. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul 

comunei Horodniceni, judetul Suceava’’, pentru implementarea tuturor activităților în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Horodniceni, județul Suceava.  

  Art. 5. - Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții–„Construire 

piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, 

judetul Suceava’’  în cadrul finanțării aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – – Fondul Local – 1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru 

biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan conform descrierii sumare a 

investiției prevăzută în  Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 6. - Se numește reprezentant legal al proiectului, domnul Neculai FLOREA, primarul 

comunei Horodniceni, județul Suceava.  

   Art. 7.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Horodniceni și aparatul de specialitate.  
   Art. 8. - 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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