ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind respingerea proiectului de hotărâre nr.6304/27.10.2021 privind
participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de
iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”
Consiliul Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava;
Având la bază:
-referatul de necesitate privind suplimentarea ordinii de zi si adoptarea
proiectului în regim de urgență înregistrat la nr.6303/27.10.2021;
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6305/27.10.2021,prezentat de
domnul Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul
Suceava;
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.6306/27.10.2021;
 avizul privind neavizarea proiectului din partea Comisiei de specialitate
in cadrul Consiliului Local, înregistrat sub nr.6315/28.10.201;
 Art.1-art.2, art.5, art.10 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;
 Art.4, art.7-art.12, art.13 lit.g din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor nr.1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare privind
sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in
infrastructura de iluminat public, cu modificările ulterioare;
 Adresa Consiliului Județean Suceava nr.27518/27.10.2021, la care este
anexată
Adresa
Administrației
Fondului
pentru
Mediu
nr.86/LAF/21.10.2021;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. 4 lit. d şi art.139 alin.3 lit.d din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂSTE:
Art.1.Se respinge proiectul de hotărâre nr.6304/27.10.2021 privind
participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de
iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”.
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Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei
Izvoarele Sucevei, Instituției prefectului - județul Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea pe site-ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în
Monitorul Oficial Local, secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative.
Preşedinte de şedinţă,
Eufrozina BORCIUC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al comunei,
Cătălina JURAVLE
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