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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea participării Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava în cadrul 

Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente 
în infrastructura de iluminat public 

 
  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2958/24.04.2020,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate 
al primarului, înregistrat  sub  nr. 3005/27.04.2020; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.3096/30.04.2020; 

 Art.7-8 și art.13 lit.h din Ghidul de finanțare a Programului privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente în infrastructura 
de iluminat public, aflat în dezbatere publică ; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d și alin.7 lit.s,art.139 alin.3 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                          HOTĂRĂSTE: 

 Art.1:(1) Se aprobă participarea Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava în 
cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente 
în infrastructura de iluminat public. 
  (2) Documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii 
de achiziție publică și realizarea lucrărilor se realizează în conformitate cu legislația 
specifică privind achizițiile publice. 
 Art.2:Se desemnează domnul primar al Comunei Izvoarele Sucevei, Mihail 
MECHNO, să reprezinte comuna în relația cu Administrația Fondului de Mediu. 
 Art.3: Se împuternicește domnul primar al Comunei Izvoarele Sucevei, Mihail 
MECHNO, pentru implementarea în bune condiții a obiectivului de investiții. 

Art.4:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentele de resort.  

Art.5:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general UAT 
Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei,  
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Instituției prefectului - județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea pe site-ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 
 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa extraordinară din data 
de 30.04.2020,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 10/11 voturi,din 
numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 10 prezenţi la sedinţă 

 
 

 
  Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                          Secretar general UAT, 

            Leonard-Tiberiu MEHNU                                                     Cătălina JURAVLE 
 

 
               
Izvoarele Sucevei 
Nr. 12 din 30.04.2020 

 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

