
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

  

 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea elaborării documentațiilor tehnice necesare în vederea  implementării obiectivului 

nou de  investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Hârtop, jud. Suceava” ce urmează 

a fi finanțat prin Programul  Național de Investiții  “Anghel Saligny” 

 
 

          Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat 

cu nr. 3507 din 12.10.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, înregistrat 

cu nr. 3508 din 12.10.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre; 

- Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop, 

 

       Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-     art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, 

-  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții  “Anghel 

Saligny”, 

- Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgenta 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 urgenta a 

Guvernului nr. 95/2021,  

- Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnica - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “b”, alin. (4), lit. d, alin. (7), lit. m, 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 si completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Ă R  E   

 

Art 1. - Se aprobă elaborarea și finanțarea din bugetul local al comunei Hârtop a documentației tehnico-

economice, necesare în vederea  implementării obiectivului nou de  investiții ”Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Hârtop, jud. Suceava” ce urmează a fi finanțat prin Programul  Național de Investiții  “Anghel 

Saligny”, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si 

completările ulterioare. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20258427


Art. 2. - Se aprobă finanțarea din bugetul local a  serviciilor de consultanță pentru întocmirea, depunerea 

cererii de finanțare în  cadrul Programului  Național de Investiții  “Anghel Saligny” și implementarea proiectului, cu 

respectarea dispozițiilor prevăzute de  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare. 

 

Art. 3. - Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar 

contabil, achiziții publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va face toate demersurile pentru 

ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse cu respectarea cadrului legal. 

 

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. 

 

Președinte  de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              

Anișoara LEONTE              Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 
 Hârtop,  21.10.2021 
 Nr.57 
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