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                                              H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CEICA, JUDE ŢUL BIHOR”, 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 temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  
ulterioare; 
         OUG nr. 95/2021  pentru aprobarea Programului national de investiții “Anghel Saligny”, 
publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, NR. 849/6.IX.2021; 
         - OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor 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, publicat in 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 910/22.IX.2021; 
        - OMDLPA nr. 2708/2022  privind modificarea și completarea Normelor 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, lucrărilorpublice și administrației nr. 1.333/2021 
         - Art. 5. alin. (4) din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al  
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice 
 

  
 



luând act de: 
 
a) proiectul de hotărâre  nr.96/16.12.2022 inițiat de primarul comunei Ceica, 
b)  referatul de aprobare nr.185/16.12.2022 prezentat de către primarul comunei Ceica, 

în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind 
un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul de specialitate inregistrat cu nr. 191 din 16.12.2022, prin care se motivează, 
în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

                În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010, 

                  Avizul   Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale 
şi amenajarea teritoriului,  

 In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1)  din 
Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și 
completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Ceica , 
 

                                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1 . – Se aprobă documentația tehnico-economică- FAZA SF pentru obiectivul de 
investiții „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LO CAL ÎN 
COMUNA CEICA, JUDE ŢUL BIHOR”  aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, întocmită  de IQ PRO CONSULTING SRL. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LO CAL ÎN 
COMUNA CEICA, JUDE ŢUL BIHOR” , conform anexei nr. 1 ce constituie parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții 
„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LO CAL ÎN 
COMUNA CEICA, JUDE ŢUL BIHOR”  conform anexei nr. 2 ce constituie parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 4.  – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al COMUNEI CEICA a sumei de 
109.480,00 lei cu tva „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA CEICA, JUDE ŢUL BIHOR”  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. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate 
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art. 5.  - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.6 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 
                            

 

 

 

 

         Preşedinte de şedin ţă                                                          Contrasemneaz ă 
                                                                                                 Secretar general al comunei 
           Gale Florian                                                                   Dorel  Octav ian  Goldea    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.101  din 22  decembrie  2022.                                                         Consilieri To tal  – 13  
                                                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 
                                                                                  Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
                                                                                                  
 
 

 

 

 


