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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE 
nr.6203 din 13.09.2022 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

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

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6204/13.09.2022,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de  
specialitate al primarului, înregistrat  sub  nr. 6205/13.09.2022; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr._____/_________; 

 Adresa nr. 87021 din 26.07.2022 emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA” depus pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”; 

Ținând cont de: 

 Prevederile art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentației aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) și (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1) si (2) lit. b),c) și d), coroborate cu cele ale alin. 
(4) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.   

În temeiul 129, alin 2, lit. b) alin (4), lit. d)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
                                          HOTĂRĂSTE: 

 Art.1.Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit de SC NORD STUDIO SRL, 
înregistrat la Comuna IZVOARELE SUCEVEI cu nr. 6202/13.09.2022. 

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
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Art.3.Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

„MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Izvoarele Sucevei a 

sumei de 1.086.122,72 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
1333/2021.  

Art.5: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul contabilitzate.  
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina 
de internet a instituţiei, la secţiunea Monitorul Oficial Local, la adresa: 
www.primariaizvoarelesucevei.ro. 

 
 
               Iniţiator,                    Avizează  

     Primar,               Secretarul general al comunei, 
 
Mihail MECHNO                                                     Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

