
  
                                     
                        

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții 
„Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava”  

finanțat în cadrul PNDL derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației 

 
 
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. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 12 din Anexa 1 și Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de 
achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru;  
 
 

luând act de proiectul de hotărâre nr. 45 din 22.06.2022  inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 2114/22.06.2022; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni nr. 2120/22.06.2022 ;  
   c) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni ;  
 
     în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) si ale 
art. 197 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investiții „Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul 
Suceava”prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
   (2) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investitiții „Înființare infrastructură de 
apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava”, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
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           Art. 2 . – 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. 3. -  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, 
 
….………………………............... 
              Cozma Arsinica 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 30 iunie 2022 
Nr. 47.   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Contrasemnează pentru legalitate,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


