ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 67

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia
“ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SEIMENI, JUDETUL CONSTANTA”
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă
ordinară din data de _______.2021:
Luând act de:
- Referatul de aprobare nr. 5899/05.10.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea sa de
iniţiator;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primariei comunei
Seimeni, inregistrat sub nr. _____/_____________;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni
Şi având în vedere prevederile:
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investitii Anghel Saligny;
 dispoziţiile 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;
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completările ulterioare;
 art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.(4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;
 H.C.L. nr. 91/08.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi
pentru obiectivul de investiții ,,ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA SEIMENI,
JUDETUL CONSTANTA” – faza DALI
 Adresa nr. 112793/22.09.2021 comunicată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației pentru depunerea cererilor de finanțare pentru obiectivele de investiții
încadrate în categoriile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 95/2021;
In temeiul prevederile art. 139, alin.(3), lit.a) si art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.
27/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba cererea de finantare si devizul estimativ pentru obiectul de investitii
“ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SEIMENI, JUDETUL CONSTANTA”, conform
anexei nr. 1 și anexei nr. 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Finantarea investitiei se va realiza prin Programul National de Investitii “Anghel
Saligny” .
Art.3 - Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1
precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparare se suporta din veniturile proprii ale
bugetului local.
Art. 4 - Se ȋmputerniceşte domnul primar, Şerban Mitică, pentru a semna ȋn numele
UAT Seimeni, toate documentele necesare pentru implementarea proiectului propus în
prezenta hotărâre.
Art. 5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Seimeni cu sprijinul aparatului de specialitate.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni,
Compartimentului contabilitate, Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului şi
achiziţii publice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul
oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

