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H O T Ă R Â R E nr .66/23.12.2022 

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați 

și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „ CONSTRUIRE POD 

PUNCT MIRON IN LOCALITATEA DRAGUSANI SI POD PUNCT NICA IN 

LOCALITATEA PARAVA, COMUNA PARAVA, JUDETUL BACAU”, 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 

 

             Consiliul Local al COMUNEI PARAVA, întrunit în şedinţa de îndata din data de 

23.12.2022           Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de către domnul primar, 

precum și raportul de specialitate întocmit de compartimentul Proiecte și Achiziții Publice din 

cadrul Primăriei PARAVA, 

            Având în vedere prevederile:  

- OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

- OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 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, 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         In baza art. 129 alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si compeltarile ulterioare, 

          În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si compeltarile ulterioare, 

 

Hotărăste : 

           Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „ CONSTRUIRE POD PUNCT MIRON IN LOCALITATEA 

DRAGUSANI SI POD PUNCT NICA IN LOCALITATEA PARAVA, COMUNA PARAVA, 

JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny” prin Ordin al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, întocmit 

de SC ROUTTE CONSTRUCT SRL, înregistrat la comuna PARAVA cu nr. ................ 



          Art. 2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „ CONSTRUIRE POD PUNCT MIRON IN LOCALITATEA DRAGUSANI SI POD 

PUNCT NICA IN LOCALITATEA PARAVA, COMUNA PARAVA, JUDETUL BACAU” 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

         Art. 3. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „ 

CONSTRUIRE POD PUNCT MIRON IN LOCALITATEA DRAGUSANI SI POD PUNCT 

NICA IN LOCALITATEA PARAVA, COMUNA PARAVA, JUDETUL BACAU”, conform 

anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre. 

         Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al COMUNEI PARAVA a sumei de 

1.155.133,67 lei (inclusiv TVA) 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. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

COMUNEI PARAVA, prin compartimentele de specialitate.  

 

  

Art 6. Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile Legii contenciosului administrativ de catre 

persoanele interesate. 

Art 7 Secretarul general al com. Parava va comunica prezenta hotarare Primarului com. Parava, 

persoanelor interesate, Compartimentului Contabilitate si Institutiei Prefectului Judetul Bacau. 

 

                                                                       

    

Presedinte de sedinta ,                                                                                     Contrasemneaza,                                         

  Consilier local  ,                                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

       Panainte Ioan                                                                Holban Irma Maria                                      

 

 

   

 

  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

1  2  3  

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  

simplă  absolută  calificată2 

23.12.2022   

Comunicarea către primar2) 23.12.2022  SG 

unsaved://LexNavigator.htm/#2)a9a2


Comunicarea către prefectul judeţului3) 27.12.2022 SG  

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 23.12.2022  SG 

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

  

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

23.12.2022   

Adoptata cu un nr de voturi 12  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


