
                                                    

 ROMÂNIA
  JUDEŢUL BUZĂU

                                          COMUNA GHERĂSENI
   CONSILIUL LOCAL

 HOTARARE
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile
rest de executat, respectiv devizul general, aferent obiectivului de investiție

„Extindere rețele de canalizare  în comuna Gherăseni, județul Buzău”, 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:
      -  referatul  de  aprobare  a  primarului  comunei  Gherăseni,  judeţul   Buzău,
înregistrată sub nr.7498/25.11.2022;   
     - proiectul de hotărâre nr. 58/149/25.11.2022 privind aprobarea actualizarii
indicatorilor  tehnico-economici  pentru lucrarile  rest  de  executat,  respectiv  devizul
general, aferent obiectivului de investiție „Extindere rețele de canalizare  în comuna
Gherăseni,  județul  Buzău”,  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;
      -  raportul de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Gheraseni,  județul Buzău
înregistrat sub nr.7499/25.11.2022;
      - nota de fundamentare a primarului comunei Gherăseni, înregistrată sub nr.
7500/25.11.2022;
     -  raportul  de  avizare  nr.7549/28.11.2022  al  Comisiei  pentru  administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
     -  raportul  de  avizare  nr.7546/28.11.2022  al  Comisiei  pentru  învăţământ,
sănătate,  cultură,  protecţie  socială,  activităţi  sportive  şi  de  agrement  din  cadrul
Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
     -  raportul  de  avizare  nr.7534/28.11.2022  al  Comisiei  pentru  programe  de
dezvoltare,  economico-socială,  buget-finanţe,  administrarea  bugetului  privat  al
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii
     - specificațiile din documentația de implementare pentru Programul național de
investiții Anghel Saligny;
      - prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
      - prevederile Ordonanței  de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
      - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
național de investiții ''Anghel Saligny'';
       -  Ordinul  nr.1333/2021  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru
punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonanțatei  de  Urgență nr.95/2021,  pentru
categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin. (1), lit. a-d din Ordonanța de Urgență
nr.95/2021;



      -  Legea  nr.  52/2003  –  (art.7  alin.13)  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia  publică;

  În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi  art.196 alin. (1)  lit.  a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

     Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E:

      Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică, conform Anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiții „Extindere
rețele de canalizare  în comuna Gherăseni, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare
prin  Programul  național  de  investiții  „Anghel  Saligny” prin  ordin  al  ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;
      Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului
de investiții  „Extindere rețele de canalizare  în comuna Gherăseni, județul Buzău”,
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
      Art.3. Se aprobă devizul general pentru lucrarile rest de executat, actualizat,
aferent  obiectivului  de  investiție  „Extindere  rețele  de  canalizare   în  comuna
Gherăseni,  județul  Buzău”,  conform  Anexei  nr.  3  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.
      Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Gheraseni a sumei de
4.819.527,82 lei, 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. Secretarul general al comunei va comunica, în termenele și în condițiile legi,
Institutiei  Prefectului  –  județul  Buzău,  Institutiei  Primarului  comunei  Gheraseni,
autorităţilor  și  instituțiilor  publice  interesate  şi  va  aduce  la  cunoştinţă  publică
prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Dobre Ion

                                                       Contrasemnează pentru legalitate
                   Secretarul general al comunei, 

                                                                                           Radu Nina

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa ordinară din
data de 28 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, - vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13
consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Gherăseni, 28 noiembrie 2022
Nr.58                  


	
	ROMÂNIA
	Dobre Ion
	Contrasemnează pentru legalitate



