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                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

nr.7114 din 28.10.2022 

privind  prelungirea duratei Contractului de lucrări nr.4921/1164/23.08.20217  având 

ca obiect ”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava” 

 

  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.7115/28.10.2022 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. 7116/28.10.2022; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  

nr.________/___________; 

 Contractul de lucrări nr.4921/1162/23.08.2017 privind execuția lucrării 

”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava; 

 Art.2 lit.a), art.3-4, art.5 lit.e), art.6 alin.4,art.12 alin.4 și art.17 alin.6 din 

ORDINULviceprim-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; 

 Art.44 alin.(3) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006,cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art.II din Ordonanța de Urgență privind modificarea şi completarea art. 10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului naţional de dezvoltare locală etapa I; 

 Adresa nr.6661/2021 privind sistarea lucrărilor și Ordinul nr.3864/2022 privind 

relarea lucrărilor; 

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; 

 

 

                                          HOTĂRĂSTE:  

Art.1:(1)Se aprobă prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 

4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-

Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, până la data de 31.07.2023. 

             (2)Se aprobă Actul adițional nr.11 la Contractul de lucrări nr. 

4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-

Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”,cf. anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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Art.2:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul de specialitate. 

          Art.3:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

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

prefectului - județul Suceava și către SC Autotehnorom SRL 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 comunei, 

 

     Mihail MECHNO                           Cătălina JURAVLE               
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