
R O M Â N I A                                  PROIECT          
  JUDEŢUL  BISTRITA- NASAUD                                        NR. 2801  din 18.10.2021                                                       
 CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI  
 
 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  Cererii de finanțare  pe Programul naţional de investiţii "Anghel 
Saligny" și a Devizului estimativ a proiectului ” MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  

RUTIERE  LOCALE  IN COMUNA  NEGRILEȘTI,  
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD    ” 

 
 
 
 Primarul comunei Negrilești, jud. Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta ordinară in 
data de   în prezenta a ____   consilieri din totalul de 11  în funcţie, şedinţa fiind 
publica; 

Având în vedere: 
-referatul  de aprobare nr.2803/18.10.2021 întocmit de primarul comunei 

Negrilești; 
-Raportul de specialiatate întocmit de persoana responsabila cu urbanismul  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti; 
 -prevederile Ordonanţei de urgenţă  nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
          -prevederile Ordinului 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; 

-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-prevederile art.44  alin.1 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.d  din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- avizele consultative  ale Comisiilor nr.1 si  2  din cadrul Consiliului Local 
Negrilești; 

 În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ã  R ÃȘT E 
 
 
Art.1. Se aprobă Cererea  de finantare prin  Programului Naţional de 

Investiţii"Anghel Saligny" si devizul general estimativ al  obiectulu de investitii 
“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE  LOCALE  IN COMUNA  NEGRILEȘTI, 



JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD     conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din 
prezenta hotarare 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul  

comunei Negrilești domnul Costin Dumitru 
 
Art.3.Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei 

Negrilești astfel: din totalul de 11 consilieri, prezenti ___ consilieri,  voturi pentru __ 
,abţineri__  , împotrivă ___  . 

 
     Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei  

cu 
-    primarul comunei domnul Costin Dumitru 
- Instituția Prefectului –județul Bistrița Năsăud; 
-   Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației . 
 

 
 
 
                    Primar,                                                     Avizat de legalitate, 
                 Costin Dumitru                                      Secretar general al UAT,  
                                                                           Muresan Danuta-Domnica 
 

 

 

 

 

 

 

 


