ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
HOTĂRÂREA
nr. 96 din 05.11.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”EXTINDERE REȚELE
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA” pentru finanțarea acestuia în cadrul
Programului Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ”Anghel
Saligny”;
b) Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021,
c) Prevederile art. 20 alin. (1) lit. i), art. 44 din Legea 273/2006 privind
modificările și completările ulterioare;

națele publice locale, cu

d) Ordinul nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”;
e) Prevederile art.129 alin (1), alin.(2) lit. b) si (c) alin. (4) lit. d) si alin (6) lit. c), din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Ținând cont de:
a) Referatul de aprobare nr. 15396/05.11.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, și
proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de nanțare și a devizului general pentru obiectivul
de investiţii ”EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA”
pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY”
b) Raportul de specialitate nr. 15397/05.11.2021 al Compartimentului achiziții publice și management
proiecte europene;
c) Devizul general al obiectivului de investiții ”EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA” întocmit de către SC Euro AIM Consulting SRL;
d) Avizul consultativ al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
comunei Crevedia;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă cererea de

nanțare, pentru obiectivul de investiții”EXTINDERE REȚELE DE

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA” , conform anexei nr. 1 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea nanțării acestuia în cadrul Programului Național de
Investiții ”Anghel Saligny”
Art. 2. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții” EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Primarul comunei Crevedia prin aparatul de specialitate va urmări aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului general al
comune, Instituţiei Prefectului - Judeţul Dâmbovița, Primarului comunei Crevedia şi se va aduce la
cunoștință publică prin postarea pe site-ul oficial: www.primariacrevedia.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marcel DINCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 96 / 05.11.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali în funcție

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

15

2

Numărul consilierilor locali în funcție

15

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

10

4

Numărul voturilor „PENTRU”

10

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

1

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

4

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

Voturi necesare

Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

8

0
0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 96 / 05.11.2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

0

1

2

1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

05.11.2021

10.12.2021

