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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE  SUCEVEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
PROIECT  de  HOTĂRÂRE 

nr.6479 din 09.11.2021 
privind  aprobarea achiziţiei directe de produse, respectiv echipament industrial- 

miniexcavator,  necesar pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale 
 

 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 

 referatul de aprobare înregistrat sub nr.6480/09.11.2021, prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de  specialitate 
al primarului, înregistrat  la  nr. 6481/09.11.2021; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  la  
nr. _______/____________; 

 Art. 2, art. 4, litera a, art. 7 alin.5 si art. 9 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art.5-7, art.8, art.16, art.43 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Art.20 alin.(1),lit. ,,i”,  art.41 şi art.44 alin.(l) din Legea privind finanţele publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.12/20.04.2021 privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetului local în anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar pentru anul 2020 precum și aprobarea bugetului local, de venituri și 
cheltuieli, pentru anul 2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.a, art. 139 alin.(3) şi 
art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1:Se aprobă achiziţia directă de produse, respectiv  echipament industrial -
miniexcavator, necesar pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale din comuna 
Izvoarele Sucevei,  jud.Suceava. 

Art.2:Valoarea pentru achizitia utilajului se asigură din bugetul propriu de venituri şi 
cheltuieli al comunei Izvoarele Sucevei, pe anul 2021. 
 Art.3:Se împuternicește primarul comunei Izvoarele Sucevei – Mechno Mihail, 
pentru semnarea contractului de cumpărare. 
 Art.4. Comuna Izvoarele Sucevei se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investiţiei. 

Art.5.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate.  

Art.6: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 
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           Art.7:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT, 
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției prefectului - 
județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local 
pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 
 

   Iniţiator,                      Avizează  
    Primar,                     Secretarul general al UAT, 
 
Mihail MECHNO                                                          Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

