
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
______________________________________________________________________________ 

 
           

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții ”Modernizare drumuri vicinale în comuna Frumosu, Județul Suceava” 

 
 
 

Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere prevederile legislative: 

a)    art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei, 
republicata; 
b)    art.7 alin.(2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c)    art.2 si art.4 alin.Iit.”c”, OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului 
national de investitii ”Anghel Saligny”; 
d)    Ordinul MDLPA nr.1333/2021 pentru aprobarea normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 privind aprobarea 
Programului national de investitii ”Anghel Saligny”; 
e)    Ordinul MDLPA nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost 
aferente obiectivelor de investitii prevazute la art.4 alin.(1), lit.a)-c) din OUG 
nr.95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții ”Anghel 
Saligny”; 
f)     art.7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
g)    art.20 alin.(1), lit.”i”si”j”, ale art.25, lit. ”f” si lit.”g”, art.45 alin.(1), art.46 
alin.(1), din Legea nr.287/2006 privind finantele publice locale, cu completarile 
si modificarile ulterioare; 
h)   art.84, art.87, art.110, art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”d” din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
        Ținând cont de: 

-Devizul general privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii    ”Modernizare drumuri vicinale in comuna Frumosu, Judetul Suceava”; 

-Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Frumosu, conform art.136, 
alin.(1) si alin.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

-Referatul de aprobare nr.9468/21.10.2021 întocmit de initiatorul proiectului de 
hotarare; 

-Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului nr.9469/21.10.2021; 

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
 



În temeiul art.129 alin.2 lit.b, art.139, alin.(3), lit.”a”, lit.”d” si alin.(5) lit.”a” si art.196, 
alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
           

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 
drumuri vicinale în comuna Frumosu, Județul Suceava”, finanțat prin Programul Național de 
Investiţii "Anghel Saligny", conform anexei 1 care constituie parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri 
vicinale in comuna Frumosu, Județul Suceava”, anexa 2 la prezenta hotărâre, ce constituie 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investitii din 
bugetul local al Comunei Frumosu și a cheltuielilor suplimentare ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului obiectivului de ”Modernizare drumuri vicinale în comuna 
Frumosu, Județul Suceava”. 

Art.4. Se desemnează reprezentantul legal al Comunei Frumosu care este, potrivit legii, 
primarul acesteia, d-l Constantin Buga, pentru relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației și se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre 
finanțare. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 
Frumosu. 

Art.6.Secretarul general al comunei Frumosu va comunica hotararea Institutiei 
Prefectului judetului Suceava, pentru controlul legalitatii, primarului comunei Frumosu și o 
va aduce la cunoștința publică, prin afișarea la sediul primăriei comunei Frumosu, în 
termenul prevăzut de lege. 
 

 

 
                       Președinte de ședință                                          Contrasemnează 
                                                      Ioan Buga                                               Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                    Aurel Rusu 
 
 
 
 

 
Frumosu la 27.10.2021 
Nr.88 

 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 13 
Voturi:-Pentru : 13 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 


