
 

 

 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
JUDETUL DOLJ 

 

 

 HOTĂRÂRE 

a Consiliului Local Municipiul Calafat 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectului tehnic , a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi Ciupercenii 

Vechi”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Având în vedere necesitatea si oportunitatea implementării unor proiecte de modernizare a infrastructurii cailor de 

comunicaţii si retelelor edilitare de pe teritoriul municipiului; 

Ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale/ cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu: 

-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;  

-Avizul comisiei de specialitate; 

În temeiul 129 alin. (2) lit. b.) coroborat cu art. 129 alin, (4) lit. d.); art. 139 şi art.196 alin.(l) lit.a) dih O.U.G 57/2019 

privind Codul Administrativ/ cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică -documentația de avizare a lucrărilor de intervenții ,proiectului 

tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi Ciupercenii Vechi”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,întocmită  

de GABIAL CONSULTANT SRL, înregistrat/înregistrată la UAT Municipiul Calafat cu nr. 10475/22.12.2022. 

Art. 2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strazi 

Ciupercenii Vechi”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general actualizati aferent obiectivului de investiții „Modernizare strazi Ciupercenii Vechi”, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 



 

 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al municipiul Calafat a sumei de 164,220.00 reprezentând categoriile 

de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică catre Primarul municipiului Calafat si Institutiei Prefectului judetului Dolj. 

 

Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Nicola Catalin      Secretar general, Colina Mari 
 
 
 
 
 
 
Nr.15 
Din 06.03.2023 
    

 

 

 

     

 

i Anexele la hotărârile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 

și nr. 2.2 a - 2.2 d la Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021. 

 

Atenție:  

Actele administrative emise vor respecta toate condițiile de formă și de fond prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în ceea ce privește obligativitatea 
transmiterii acestora prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.  

                                                             


