
 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
JUDETUL DOLJ 

 
 

HOTARARE 
PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „MODERNIZARE STRAZI 

CIUPERCENII VECHI” – MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE 

 
Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara la data de 

23.12.2022; 
Analizand Proiectul de hotarare pentru aprobarea IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
„MODERNIZARE STRAZI CIUPERCENII VECHI” – MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE 

din inițiativa primarului municipiului Calafat; referatul de aprobare înregistrat sub nr.  
10520/22.12.2022  și Raportul înregistrat sub nr. 63563/22.12.2022;   
 Avand in vedere  : 
 -avizele comisiilor de specialitate ;  

-prevederile  art. 129 alin. 2 lit. “c” , ”d”  ,  alin. 6 lit. a) , alin 7 lit. n) din O.U.G. nr. 
57/2019 , privind Codul administrativ  ; art 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanism;  
 In temeiul art. 139  si art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul 
administrativ  , cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investitii  „Anghel Saligny”; 
 -OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea'Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"/ pentru categoriile de investiţii prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
 -Legii Nr, 24/2000/ republicată/ privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 

 

H O T Ă R Ă S T E: 

Art 1. – Se aproba   implementarea Proiectului  " Modernizare străzi Ciupercenii 
Vechi-Modificare tema proiectare”, denumit in  continuare Proiectul; 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local, bugetul de stat 
sau orice alte surse de finantare constituite legal; 

Art. 3. - Reprezentantul legal al municipiului  este potrivit legii, primarul acesteia, în 

dubla sa  calitate si de ordonator principal de credite; 

             Art.4. Primarul municipiului Calafat , prin aparatul de specialitate , va aduce la 

îndeplinire prevederile acestei hotărâri ; 

  Art.5 Prezenta hotărâre se comunică către Primarul municipiului Calafat, Instituției 

Prefectului județului Dolj. 

Presedinte de sedinta,     Vizat pentru legalitate 
Ciobanu Radu      Secretar general, Colina Maria 
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