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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de lucrări  

nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU 

PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE 

SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată  prin Programul național de dezvoltare 

locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc 

 

Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat  sub  nr.6943/08.12.2021 prezentat  de domnul  

Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava; 

 raportul compartimentului din cadrul aparatului de  specialitate al primarului, 

înregistrat  sub  nr. 6944/08.12.2021; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  

nr. 7178/22.12.2021; 

 Contractul de finanțare pentru Programul national de dezvoltare locală 

nr.2741/15.11.2017/6502/28.11.2017; 

 Contractul de lucrări nr.4045/108/14.08.2019; 

 Art.2 lit.a), art.3-4, art.5 lit.c), art.6 alin.(3),art.8,art.10 alin.6,art.12 și art.13  din 

ORDINUL viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr.1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

republicat, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. d şi art.139 alin. (3) lit.a și d din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului 

nr.6942/08.12.2021 privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de lucrări  

nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU 

PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE 

SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată  prin Programul național de dezvoltare 

locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, în contextul prevederilor art. 

7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare, înregistrat la nr. 6945/08.12.2021 și care a făcut obiectul 

afișării pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea 

Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse consultării publice; 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20185676
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20185676
http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/


2 

 

 

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de lucrări 

nr.4045/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU 

PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE 

SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată prin Programul național de dezvoltare 

locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, până la data de 31.03.2022. 

   Art.2. Se însușește Actul adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 

4045/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM 

NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL 

SUCEAVA”,cf. anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate.  

Art.4: 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.5: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, 

Instituției prefectului  județul Suceava și SC Dorna Consult SRL și SC NORD 

STUDIO SRL şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul instituţiei 

www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, la Secțiunea Hotărârile 

Autorității Deliberative. 

 

 

 

 
Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din 

data de 28.12.2021,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.d din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ”pentru’’ 

a 6/9 voturi,din numărul total de 9 consilieri locali in funcţie si 6 prezenţi la 
sedinţă 

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

                Ioan HABUR                     Cătălina JURAVLE  
 
 
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.71 din 28.12.2021 
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