
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” 

și a devizului general estimativ aferent investiției 

,, Modernizare rețea de drumuri de interes local   în comuna Gioseni,județul Bacău “ 

 
 

Consiliul Local al  comunei Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data 
de 28.09.2021; 
  Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. MOL 62 din 28.09.2021, inițiat de primarul comunei; 

- referatul de aprobare   nr. CL/311 din  28.09.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării depunerii cererii de finanțare prin Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferent investitiei ,, Modernizare rețea de drumuri de 

interes local   în comuna Gioseni,județul Bacău ; 

- raportul de specialitate nr. 2754 din  28.09.2021 al  compartimentului urbanism , prin care se motivează 

în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  

-  avizul consultativ nr.312/313/314/28.09.2021  al comisiilor de specialitate ale Consiliului local  Gioseni ; 

 În baza prevederilor: 

 -  OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"; Ordinului  

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in 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 urgență a Guvernului nr. 95/2021; art. 28 alin (3), art. 44 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de 

elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică locală , republicată;  

  În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.135 alin.(8), art. 139 alin.(1),  

art.196 alin.(1) lit.a) , art.197 alin.(1),(2),(4)  din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE:  
 

   
Art.1. Se aprobă depunerea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și 

Devizul general estimativ aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare rețea de drumuri de interes local   în 

comuna Gioseni,județul Bacău “, prevăzut în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului      

,,Modernizare rețea de drumuri de interes local   în comuna Gioseni,județul Bacău “, pentru implementarea 

acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Gioseni. 

Art.3. Sumele reprezentând contribuția  comunei Gioseni  la  finalizarea  proiectului  se vor asigura din 

bugetul local al comunei Gioseni. 

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din programul ,,Anghel Saligny”. Se va  asigura mentenanța 

investitiei pentru toată perioada de monitorizare așa cum este prevăzută în contractul de finanțare. 

Art.5. Se împuternicește domnul Tamaș Bernadin  în calitatea sa de primar al comunei Gioseni si 

reprezentant legal de proiect, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei 

Gioseni, județul Bacău. 

 

 



 Art.6.   Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ,  

în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 

 Art.7.   Primarul comunei Gioseni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul  

contabilitate și compartimentul urbanism  din cadrul aparatului de specialitate . 

 Art.8.   Prin grija Secretarului General al comunei Gioseni, prezenta hotărâre se comunica Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii , Primarului comunei ,biroului contabilitate, 

compartimentului urbanism , precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – 

subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.primariagioseni.ro 

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
Consilier,        Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                Cristina Sandu 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 50 
din  28 septembrie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu   12   voturi ,,pentru” ,    -    voturi ,, împotrivă” ,    -      ,, abțineri ” din    12     consilieri prezenți.   
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