ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ - comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.62
din 20.10.2021
privind aprobarea participării comunei Salsig, judeţul Maramureş la Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny" pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare sursa alimentare cu apa
si extindere reţea de canalizare in comuna Sălsig, judeţul Maramureş" si aprobarea indicatorilor
tehnico-economici
Având în vedere proiectul de hotarare nr.62/19.10.2021 initiat de primarul Comunei Salsig si
referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr.4071 din 19.10.2021, prin care se susţine
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea comunităţii;
-raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar-contabil înregistrat cu
nr.4072 din 19.10.2021 prin care se motivează, in drept si in fapt, necesitatea si oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea comunităţii;
-rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, proiecte, agricultura, protecţia
mediului, activitati social-culturale si culte,, ale „Comisiei pentru administraţie publica, juridica si de
disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat” si ale
„Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si asistenta sociala", din cadrul Consiliului
Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
Ţinând cont de prevederile:
-art. 120 alin.(l) şi art.121 alin.(l) şi (2) din Constituţia României, republicată;
-art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare,
-art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările si completările ulterioare;
Luând in considerare art.4 alin.(l) lit.„a" si „b” din O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny";
-art.6 alin.(l) lit.„b” din Anexa la Ordinul n r.l.333/2021 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta 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 urgenta a Guvernului nr. 95/2021;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative (rl2), cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere oportunitatea de finanţare nerambursabila prin Programul National de
Investiţii "Anghel Saligny" si constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investiţiilor publice de interes local;
în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„d" coroborat cu alin.(7) lit.„n", art.139 alin.(l) si
alin.(3) lit.„e" si art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare;
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Art.l.Se aproba participarea comunei Salsig, judeţul Maramureş, la Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny" - denumit in continuare proiectul - pentru obiectivul „Reabilitare si
modernizare sursa alimentare cu apa si extindere reţea de canalizare in comuna Sălsig, judeţul
Maramureş".
Art.2.Se aproba necesitatea, oportunitatea si potenţialul economic al proiectului
„Reabilitare si modernizare sursa alimentare cu apa si extindere reţea de canalizare in comuna
Sălsig, judeţul Maramureş".
Art.3.Se aproba indicatorii tehnico-economici, susţinerea cheltuielilor eligibile, asigurarea si
contribuţia financiara proprie pentru cheltuielile neeligibile, aferente obiectivului de investiţie
„Reabilitare si modernizare sursa alimentare cu apa si extindere reţea de canalizare in comuna
Sălsig, judeţul Maramureş"-conform Anexei- parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.4.Se aproba contractarea finanţării, in cazul in care proiectul este selectat pentru
finanţare.
Art.5.Reprezentantul legal al comunei Salsig este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate şi de ordonator principal de credite.
Art.6.Se desemnează reprezentantul legal al comunei Salsig - dl.Daniel POP- primarul
comunei Salsig, judeţul Maramureş -pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.
Art.7. Prezenta hotarare se comunică la:
- Instituţia Prefectului -Judeţul Maramureş ;
- Primarul comunei Salsig;
- M.L.P.D.A. Bucureşti;
- compartimentului financiar-contabil al Comunei Salsig;
- responsabil urbanism şi amenajarea teritoriului al Comunei Salsig;
- responsabil achiziţii publice al Comunei Salsig;
- dosar;
- afisaj

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Sorina - Carmen KEIZER

Nr.total consilieri: 11, din care prezenţi 10, absenţi 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru" , 0 „împotriva", 0 „abţineri".
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