Romania
Judetul Timis
Comuna Nadrag
Consiliul local
HOTĂRÂREA nr. 62
din 15 octombrie 2021
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții „Înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Crivina,
Comuna Nădrag, jud Timiș” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny
Consiliul Local Nădrag jud. Timiș.
Având în vedere necesitatea asigurării unui serviciu public de canalizare către toţi
locuitorii comunei, la standardele impuse de legislaţia în domeniu, obiectiv pentru care este
neceară construirea unei reţele de canalizare în localitatea Crivina, comuna Nădrag
Având în vedere referatul nr. 1980 din 14.10.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 1981 din 14.10.2021al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 1982 din 14.10.2021 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
Ţinând cont de prevederile art. 2 și art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2001 pentru
aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”;
Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (l) lit. b) din Ordinul nr. 1333/2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii
„Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021.
Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.
112793/22.09.2021,
Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
nr. 1321/2021 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”;
Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completăile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.
b), alin. (4) lit. d), alin (7) lit. n), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. d) din
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului
de investiții „Înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Crivina,

Comuna Nădrag, jud Timiș” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Înfiinţare reţea
apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Crivina, Comuna Nădrag, jud Timiș”
în vederea cuprinderii acestuia în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă valoarea totala a obiectivului de investitii menţionat la rat.1 şi 2, în
valoare de 6.723.200,35 lei inclusiv TVA, din care de la bugetul de stat 6.302.389,47 lei cu
TVA inclus si valoarea din bugetul local al Comunei Nădrag a cheltuielilor care nu se
finanțează din bugetul de stat prin Programul Național „Anghel Saligny” în cuantum de
420.810,88 lei cu TVA inclus.
Art. 4 Se desemnează domnul Muntean Liviu, primarul Comunei Nădrag, ca persoană
desemnată să reprezinte comuna Nădrag în relația cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice
şi Administrației şi cu orice alte entităţi, unde este necesar pentru derularea proiectului;
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Timiș
- Primarului comunei Nădrag
- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Contabilitate
- Afişare
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