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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea obiectivului de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL 
DC86A AFECTAT DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE ÎN 

PERIOADA IUNIE- AUGUST 2018, ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, 
JUDETUL SUCEAVA”  derulat prin Compania Națională de Investiții 

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

- Referatul de necesitate înregistrat la nr.7860/13.12.2022; 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.7874/13.12.2022,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. 7875/13.12.2022; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  
sub  nr.7878/14.12.2022; 

 Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

 Art.44 alin.1 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Art.7 alin.5 si art.9 alin.1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

 Procesul verbal de constatare nr. 7773/08.12.2022  din partea SGA 
SUCEAVA, în vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor; 

 HCL nr.7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local, de venituri și 
cheltuieli, pentru anul 2022, cu rectificările ulterioare; 

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

 
                                          HOTĂRĂSTE: 
 

 Art.1.Se aprobă realizarea obiectivului de investiție „REABILITARE DRUM 
COMUNAL DC86A AFECTAT DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE ÎN PERIOADA IUNIE- AUGUST 2018, ÎN COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA”  derulat prin Compania Națională de Investiții. 

Art.2:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul de resort.  
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         Art.3:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei și 
Instituției prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin 
publicarea în Monitorul Oficial Local, la Secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative. 
 
 
 
 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa extraordinară din data de 
14.12.2022,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 8/9 voturi, din numărul 

total de 9 consilieri locali in funcţie si 8 prezenţi la sedinţă 
 
 
 

 
  Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                    Secretarul general al comunei, 

           Beniamin-Petrică VOVCIUC                        Cătălina JURAVLE 
 
 
         
Izvoarele Sucevei, 
 Nr.56 din 14.12.2022 

 


