
  
                                     
                        

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea contribuției de la bugetul local al UAT comuna Horodniceni pentru 

obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna 
Horodniceni, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny” 
 

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. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 7 lit. m) din din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
c) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny”;  
d) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi pentru modificarea art. 1 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional 
de investiţii "Anghel Saligny"; 

e) Legii nr. 183/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

f) Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";  

g) Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;  

h) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1472/22.07.2022 privind 
aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a)- d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul 
Suceava 
 
ținând seama de adresa nr. 87021 din 26.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației prin care ni se comunică faptul că pentru UAT comuna Horodniceni a fost aprobat 
la finanțare obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna 
Horodniceni, județul Suceava”  cu o valoare alocată de 16.500.000,00 lei, 
 
 luând act de proiectul de hotărâre nr. 59 din 31.08.2022 însoțit de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 2826/31.08.2022; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni nr. 2827/31.08.2022;  
   c) raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni ;  
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      în temeiul 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 contribuția de la bugetul local al UAT comuna Horodniceni în sumă de 
527.460,00 lei inclusiv TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna 
Horodniceni, județul Suceava” conform devizului general prevăzut în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 
Art. 2. - 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”. 
 
 
 
      Președinte de ședință, 
 
             
….………………………............... 
              Petru TANASĂ 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 01 septembrie 2022.  
Nr. 62.   
 
 

  
Contrasemnează pentru legalitate,  

 
Secretar general, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   


