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Nr. 44/19.10.2021 
PROIECT DE H27Ă5Æ5( 

privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI    ai  RELHFWLYXOXL�GH�LQYHVWL܊LL 
ÄMODERNIZARE DRUMURI  DE INTERES LOCAL ÎN  COMUNA PO܇TA CÂLNĂU´, 

judetul Bu]ăX vQ�FDGUXO��3URJUDPXOXL�1D܊LRQDO��GH�,QYHVWL܊LL�ÄAnghel Saligny´ 
 

Consiliul Local al Comunei 3R܈WD� &kOQăX, întrunit în ܈HGLQ܊ă  RUGLQDUă la data de 
27.10.2021, 

     Având în vedere:  
5HIHUDWXO�GH�DSUREDUH�DO�SULPDUXOXL�FRPXQHL�3R܈WD &kOQăX�QU�� 137/19.10.2021,  
Raportul  compartimentului de specialitate nr.  138/19.10.2021 
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 139/19.10.2021 privind aprobarea 

INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai RELHFWLYXOXL�GH�LQYHVWL܊LL ÄMODERNIZARE 
DRUMURI  DE INTERES LOCAL ÎN  COMUNA PO܇TA CÂLNĂU´, judetul Bu]ăX în cadrul  
3URJUDPXOXL�1D܊LRQDO��GH�,QYHVWL܊LL�ÄAnghel Saligny´ 

În conformitate cu :  
Prevederile 2UGRQDQ܊HL� GH� 8UJHQ܊ă� D� *XYHUQXOXL� QU�������1 privind aprobarea Programului 

1D܊LRQDO�GH�,QYHVWL܊LL�ÄAnghel Saligny´; 
Prevederile Ordinului nr.1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea normelor 

metodologice  pentru punerea în aplicare a  prevederilor 2UGRQDQ܊HL� GH� 8UJHQ܊ă� D� *XYHUQXOXL�
nr.95/2021 pentru  DSUREDUHD�3URJUDPXOXL�1D܊LRQDO�GH�,QYHVWL܊LL�ÄAnghel Saligny´ pentru categoriile 
GH�LQYHVWL܊LL�SUHYă]XWH�OD�DUW�� alin. (1)lit. a) -G��GLQ�2UGRQDQ܊D�GH�8UJHQ܊ă�D�*XYHUQului nr.95/2021; 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. j), art.44 alin.(1) úi art. 53 din Legea 273/2006 privind 
ILQDQĠHOH�SXEOLFH�locale, cu PRGLILFăULOH�úL�FRPSOHWările ulterioare, 

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a��úi d), alin. (3), liW��H���DOLQ�������OLW��I��úL�
art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

+27Ă5Ăù7(: 
ART 1. 6H�DSUREă�indicatorii tehnico-economici ai RELHFWLYXOXL�GH�LQYHVWL܊LL ÄMODERNIZARE 

DRUMURI  DE INTERES LOCAL ÎN  COMUNA PO܇TA CÂLNĂU´ conform Anexei nr. 1 la 
SUH]HQWD�KRWăUkUH�  

astfel:   
Indicatorii tehnico ± HFRQRPLFL�DL�LQYHVWL܊LHL�VXQW��� 

a) indicatori maximDOL��UHVSHFWLY�YDORDUHD�WRWDOă�D�RELHFWXOXL�GH�LQYHVWLĠLL�± 19.449,808.23 lei , 
GLQ�FDUH�FRQVWUXFĠLL-montaj (C+M) 18.735,806.76lei .  

  
b) suprafata construita  propusa: 
- OXQJLPH�VWUă]L-  13.756,00 ml���Oă܊LPH�SDUWH�FDURVDELOă-2,75-5,50m :  
Indicatori financLDUL��&RVW�WRWDO�LQYHVWL܊LH�± 19.449,808.23 lei 
 Indicatori de rezultat / operare: modernizare drumuri comunale   

  
c) GXUDWD� HVWLPDWă� GH� H[HFXĠLH� D� RELHFWLYXOXL� GH� LQYHVWLĠLL: Maxim 24  luni de la emiterea 

RUGLQXOXL�GH�vQFHSHUH�D�OXFUăULORU� 
           d) VXUVD�GH�ILQDQ܊DUH: Cheltuielile  VH�ILQDQ܊HD]ă�GH�OD�EXJHWXO�GH�VWDW�YRU fi asigurate prin 
3URJUDPXO�1D܊LRQDO�GH�,QYHVWL܊LL�´Anghel Saligny´,  derulat prin 0LQLVWHUXO�'H]YROWăULL��/XFUăULORU�
3XEOLFH܈�L�$GPLQLVWUD܊LHL 

 



 
 
 
 

Art. 2. &X�DGXFHUHD�OD�vQGHSOLQLUH�D�SUH]HQWHL�KRWăUkUL�VH�vQVăUFLQHD]ă�SULPDUXO��FRPXQHL�3R܈WD�
&kOQăX úL�inspectorul  cu probleme de contabilitate.  

 Art. 3. Secretarul general al comunei va asigura publicitatea ܈L�  va comunica prezHQWD� KRWăUâre 
,QVLWX܊LHL�3UHIHFWXOXL�-XGH܊XO�%X]ăX�� XQLWă܊LORU�VL�SHUVRDQHORU�LQWHUHVDWe,. 

  
             
 Æ/1Ă8&�$7܇32            
 
 725$,܉,1,                          

PRIMAR, 
MUNTEANU SORIN 

                                                             
                                                                                                                                        

                                                 
AVIZAT PENTRU     
LEGALITATE:  

     SECRETARUL GENERAL AL U.A.T.,                          

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	HOTĂRĂŞTE:
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	HOTĂRĂŞTE:
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	Prin prezentul proiect de hotărâre se supune atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a CERERII DE FINANȚARE, a  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI  DE INTERES LOCAL ÎN  COMUNA...
	În vederea includerii la finanțare prin Programului Național de Investiții Anghel Saligny beneficiarii transmit Cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1 din Normele metodologice, la care se anexează devizul general estim...
	Valoarea totală a investiţiei este de 19.449.808,23 lei (inclusiv TVA), din care (C+M) 18.735.806,76 lei
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	Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local  a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop.


