
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  organizarea unei comisii speciale de analiză și verificare a investițiilor care sunt în derulare în 

comuna Hârtop 

  

  Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de: 

- referatul de aprobare privind organizarea unei comisii speciale de analiză și verificare a investițiilor 

care sunt în derulare în comuna Hârtop, înregistrat cu nr.3216 din 20.09.2021, ca instrument de 

prezentare și motivare a proiectului de hotărâre,  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Hârtop, înregistrat cu nr. 3257  din 21.09.2021;  

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Hârtop 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 - art.127 alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 

3.07.2019   

 - art.20 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Hârtop  

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin. (1), art.139, alin.(1), art.196 alin. (1), lit.a, din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu  modificările și completările 

ulterioare, adoptă prezenta 

H O T Ă R Ă R E  :   

       

  Art.1. - Se aprobă organizarea unei comisii speciale de analiză și verificare investițiilor care sunt în 

derulare în comuna Hârtop formată din 5 consilieri locali după cum urmează: Mitrea Gabriel-Dănuț, Leonte 

Ionel, Hreceniuc Dumitru-Vasile, Filip Mihai și Grădinariu Mihai- Cosmin. 

Art.2. - Comisia numită la art.1 va analiza și verifica în teren, următoarele lucrări de investiții, care 

sunt în derulare în comuna Hârtop, până la finalizarea acestora după cum urmează: 

- „Achiziție programe informatice” 

- „Amenajarea unui foișor din lemn si barbecue in parcul din strada Somuz, sat Hârtop, comuna 

Hârtop, județul Suceava” 

- ”Reabilitare clădire si construire grupuri sanitare pentru elevi si profesori la Școala Gimnazială din 

comuna Hârtop” 

- „Înființare sistem de canalizare si înființare sistem de alimentare cu apa in comuna Hârtop, județul 

Suceava” 

- „Construirea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în comunele Bunești, Vulturești și Hârtop” 

- „Extindere rețele electrice de distribuție in localitatea Hârtop, județul Suceava 

- „Elaborare PUG   comuna Hârtop, județul Suceava” 

- ”Strategie de dezvoltare locala a Comunei Hârtop pentru perioada 2021-2027” 

- „Sistem de supraveghere Hârtop” 

- „Modernizare drumuri de interes local din comuna Hârtop, județul Suceava” 

 



 

 

Art.3. - Comisia de analiză și verificare prezintă lunar,  în ședința ordinară un raport  întocmit, în urma 

analizelor și verificărilor efectuate în teren. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de 

îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării. 

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  

Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 
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