
PROIECT 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R I A 
 

 

 

H O T A R Â R E 

 

privind aprobarea realizării a două expertize tehnice referitoare la situația lucrărilor la 

obiectivul de investiții „Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat în comuna 

Frătăuții Noi ”, care se află în curs de execuție în  localitatea Frătăuții Noi, județul Suceava,  

 

 

Consiliul Local al comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Fratautii Noi nr. 1655 din 01.02.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1656 din 01.02.2022; 

- raportul comisiei de specialitate nr. ______ din 03.03.2022; 

- dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- dispozițiile O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și 

extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (62) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 98/2016  privind achiziţiile publice; 

În temeiul art. 129 alin.(1) , alin.(2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, ale art. 139 alin.(1)  si ale art.196 

alin.(1) lit.”a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă  realizarea  a două expertize tehnice referitoare la situația lucrărilor la obiectivul 

de investiții „Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat în comuna Frătăuții Noi ”, care se află în 

curs de execuție în  localitatea Frătăuții Noi, județul Suceava,  

Art.2. Acţiunea prevăzută la art.1 va fi realizată de către societăți / persoane specializate în acest 

domeniu, care vor fi alese de către ordonatorul principal de credite, respectiv primarul comunei Frătăuții 

Noi, județul Suceava, prin intocmirea unor rapoarte de expertiză. 

Art.3. După finalizarea expertizelor, rapoartele aceastora vor fi prezentate spre însuşire Consiliul 

Local al comunei Frătăuții Noi, prin inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens. 

Art.4. Biroul buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frătăuții Noi 

va demara procedurile de achizitie publica a expertizelor tehnice prevazute la art. 1 din prezenta hotarare. 

Art.5. Se mandatează Primarul comunei Fratautii Noi, domnul Olari George să stabilească tema și 

obiectivele expertizelor ce fac obiectul articolului 1, să încheie contracte de prestări servicii în vederea 

efectuării expertizelor tehnice cu firme de specialitate precum  și să efectueze plata contractelor rezultate în 

urma procedurii de achiziție publică a serviciilor de expertiză, în cuantum maxim cumulat de 45.000 lei. 



Art.6. Primarul comunei Fratautii Noi prin intermediul  aparatului de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art.7. Prezenta se comunică  Instituției Prefectului-Județul Suceava, societății desemnate să 

realizeze expertiza, primarului comunei Frătăuții Noi și locuitorilor comunei prin afișare. 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

OLARI  George 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL  AL COMUNEI 

Oltea-Rodica MOISUC 

 

Frătăuţii Noi, 01.02.2022 

Nr. 1054 

                                                                             Vizat C.F.P. 

                                                                             Mircea Guță 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


