
  

 

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 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii  nr. 40 din 12.08.2019 privind modificarea indicatorilor 

tehnico-economici ai  investiției ” Creșterea producției de energie din resurse regenerabile 

mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava 

prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 95 kW în comuna Frătăuții Noi, 

instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură geotermală pentru Sediu Primărie, 

comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu pompă de caldură geotermală pentru 

Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava”, a 

principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției susnumite precum și a cofinanțării 

investiției susmenționate precum și privind revocarea Hotărârii nr. 65 din 04.12.2019 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat al  investiției ” Creșterea producției de 

energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în 

comuna Frătăuții Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 

95 kW în comuna Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură 

geotermală pentru Sediu Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu pompă 

de caldură geotermală pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, 

judetul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției susnumite precum 

și a cofinanțării investiției susmenționate 

 

 

Consiliul Local al comunei Frătăutii Noi ; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr.1205 din 07.02.2020 al primarului comune Fratautii Noi, judetul 

Suceava; 

- Raportul de specialitate nr. 1206/ 07.02.2020  al secretarului general al comunei; 

- Raportul comisiei de specialitate nr. 1507 din data de 20.02.2020; 

- HCL nr. 1 din 30.01.2020 privind revocarea  HCL nr. 32/2019; 

 

 In temeiul art.129 alin (1), alin (2) lit. „d”, alin. (7) lit.  „p” și alin. (14), art.196 

alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii  nr. 40 din 12.08.2019 privind modificarea 

indicatorilor tehnico-economici ai  investiției ” Creșterea producției de energie din resurse 

regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna Frătăuții Noi, 

județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 95 kW în comuna 

Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură geotermală pentru Sediu 

Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu pompă de caldură geotermală 

pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava”, a 

principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției susnumite precum și a cofinanțării 

investiției susmenționate 

Art. 2. Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 65 din 04.12.2019 privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate actualizat al  investiției ” Creșterea producției de energie din 

resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna Frătăuții 



Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 95 kW în comuna 

Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură geotermală pentru Sediu 

Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu pompă de caldură geotermală 

pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava”, a 

principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției susnumite precum și a cofinanțării 

investiției susmenționate 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei prin biroul buget finanțe-contabilitate. 

            Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate. 

 

 

  Presedinte sedinta,                                                                                                                   

Contrasemnaza pentru legalitate , 

                              

                       Luchian Vasile                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                              Oltea-Rodica Moisuc 
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