ROMÂNIA

privind aprobarea

i DEVIZUL GENERAL al

- Etapa II,

EXTINDERE

Anghel Saligny

Consiliul Local al
Având în vedere:

, întrunit în

la data de 27.10.2021,
155/19.10.2021,

Raportul compartimentului de specialitate nr. 156/19.10.2021,

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 157/19.10.2021, privind aprobarea
GENERAL al
EXTINDERE SISTEM
-Etapa II
Anghel Saligny
În conformitate cu:
Prevederile
Anghel Saligny ;
Prevederile Ordinului nr.1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Anghel Saligny pentru
lit. a) nr.95/2021;
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. j), art.44 alin.(1) art. 53 din Legea 273/2006
privind
finan ele publice locale, cu
d), alin. (3), lit. e), alin. (7), lit. f)
i art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ART 1. Se aproba Cererea de
Saligny conform Anexei nr. 1
ART.2.

- ETAPA II

- Etapa I
Saligny conform Anexei nr. 2
ART.3.
semneze toate actele necesare pentru ob

EXTINDERE SISTEM
Anghel

n

EXTINDERE SISTEM
n

ART.4. Cu ducerea la îndepl
ART. 5
t
Nr. 46/27.10.2021

i persoanelor interesate.

Anghel

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
ALEXANDRU VERONICA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ENACHE ANA

27.10.2021 , cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu un
pentru , _____
_____ voturi împotriva

ri

Anexa nr.1 la HCL nr. 46/27.10.2021

Anexa nr. 1
la normele metodologice
"Anghel Saligny"

U.A.T: Comuna Posta Calnau

de înregistrare de la
registratura MDLPA)

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
"EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE
IN COMUNA POSTA CALNAU,JUDETUL
BUZAU - ETAPA II"
a.
b.
sisteme de
captare a apelor pluviale;
c. drumurile publice;
d.
Extindere;
Reabilitare;
Modernizare.
" COMUNA

Amplasament:

POSTA CALNAU "

Durata de implementare a obiectivului de
procesului48 luni
în
continuare):

la bugetul de stat:

cost

Extindere si Infiintare

(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)
52.094.119,29
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)
51.475.319,30
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)
618.800,00
TVA)
43.500.004,35
16.365,07
sau locuitor sau locuitor echivalent

a)
- Lungime
- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent;
.

b)
-

re a apelor uzate:
;
.

c) Pentru drumurile publice:
- Tip drum: Drum
-

Lungime drum: ... metri;
re: da/nu;
Trotuare: da/nu;
Bretele de acces, noduri rutiere: da/nu;
Alte lu

d)
-

Lungime:.......;
Num

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Strada: Sat Posta Calnau
Localitatea: Posta Calnau

Cod

Reprezentantul legal al solicitantului :

(obligatoriu): primariapostacalnau@gmail.com
Persoana de contact:

127485

derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte

corecte,
De ase
putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat,

Primar Comuna Posta Calnau
Nume Prenume Munteanu Sorin

CONSILIER,
ALEXANDRU VERONICA

