
  

                                       

                               
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Horodniceni nr. 34 din 13 mai 2022 
privind aprobarea participării comunei Horodniceni 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, 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 act de solicitarea de clarificări nr. 1 din 06.09.2022 primită de la MDLPA pentru proiectul 
„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, 
județul Suceava’’ 
     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 63 din 08.09.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni însoțit de:  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
2955 din 08.09.2022 ;  

b) raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2956 din 08.09.2022;  
c) avizul comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Horodniceni;  
 

     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,  
 

 

 

ROMÂNIA 
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HOTĂRÂRE    

  



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre:  
 
    Art.1. – Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 13 mai 2022 privind aprobarea participării 
comunei Horodniceni 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, 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’’, se completează după 
cum urmează:  
 
 1. După art. 5 se introduce articolul 51,   cu următorul cuprins:  
 
 ”Art. 51. – (1) Se aprobă implementarea unui număr de 2 stații de încărcare a vehiculelor 
electrice, prin achizitie centralizată de către MDLPA, aferente proiectului ‘’Construire piste pentru 
biciclete si alte vehicule usoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, judetul Suceava’’, 
conform ghidului aferent PNRR Componenta 10 – Fondul Local - I1.4. Mobilitatea urbană verde - 
asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan. 

 (2) Amplasamentul stațiilor de încărcare va fi pe traseul propus al pistelor de biciclete, iar 
UAT comuna Horodniceni va asigura locațiile pentru amplasarea acestor stații și branșamentul lor 
la rețeaua electrică, conform ghidului specific PNRR Componenta 10 – Fondul Local - I1.4. 
Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la 
nivel local/metropolitan. 

(3) Se vor respecta prevederile ghidului specific – Condițiile de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului Național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10- Fondul local, Anexa nr. 1, care stabilește următoarele activități 
eligibile: 

- Achiziția de echipamente (achiziția de stații de reîncărcare va fi realizată centralizat 
de către MDLPA); 

- Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice), unde vor fi 
amplasate echipamentele; 

- Montajul si branșamentul electric al echipamentelor”.  
   Art. 2.- Primarul comunei Horodniceni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
       Art. 3. - 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, 08 septembrie 2022. 

Nr. 66. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
 

 ……………….…………………… 
P e t r u  T A N A S Ă   

Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  
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