
JUDETUL ARAD

cousrlrul Locltl AL coMuNEr aAnse

HorAnAneANR.6l
din data de 29 octombrie 2A2L

prwind aprobarea cerenT de frnanlare gi a deuzutui general, pentru obiectivul de invesfilrr,., reabilitare

acestuia fn cadrul programutui Nafionat de rnvesffi,, Anghel saligny,,
pentru finanfarea

Consiliul Local al comunei Birsa, intrunit in gedinla ordinar5 din data de
29.LA.202L

Lu6nd in dezbatere:

- referatul de aprobare al primarului comunei B6rsa, inregistrat sub
nr,2.536f22.1A.2A2L, pentru proiectul de hotirdre iniliat de acesta;

- raportul doamnei viceprimar al comunei Bdrsa, inregistrat sub nr.2.537IZ1.LO.ZOZI,
raportat la proiectul de hot5rdre mai sus menfionat;

- proiectul de hotSrdre, iniliat de primarul comunei BSrsa cu privire la aprobarea cererii
de finanlare 9i a devizului general, pentru obiectivul de investilii ,, reabilitare strdzile 3,4
localitatea 86rsa 9i 3 tocalitatea Aldegti, comuna Bdrsa, judelul.Arad,, pentru finantarea
acestuia in cadrul programului Nalional de Investilii ,, Anghel Saligny,,

V6z6nd avizul comisiei de specialiate nr.32l29.LO.IAZL a Consiliului Local al comunei
86rsa;

Votul unanim al celor unsprezece consilieri prezenli, exprimat telefonic sau pe
whatsApp, de aprobare a proiectului de hot5rdre;

Ludnd in considerare:

- art.120 alin.(1), art.121 arin. (1) gi (2) din constitulia Romdniei;

- art. 3, aft. 4 gi aft. 9 din carta European5 a Autonomiei Locale;

- art. 5 alin. (3), alt. 2A alin.(l) lit. i),aft. 34 atin. (2) din Legea 273/2006 privind
finanlele publice locale;



- prevederile OUG nr.951202L privind aprobarea Programului Nalional de Investitii
Anghel Saligny - i.-. .-'

- prevederile Ordinului nr. L333/202L al ministrului dezuolt5rii, lucr5rilor publice 9iadministraliei privind aprobarea Normelor metodotogice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. gspAZI pentru aprobarea
Programului nalional de investilii ,,Anghel Saligny", pentru categoriile de investilii
prev5zute la aft. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanla de urgenl5 a Guvernului nr.
9512021;

- Ordinul nr' L.32L/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de
investilii prev5zute la art.4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanla de urgenl5 a Guvernului nr.
95/2A21 pentru aprobarea Programului nalional de investilii "Anghel Saligny"

in temeiul art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si 0, tsft. 13g alin. (1)
, art. 196 alin. (1) lit. a), art.L97 din OUG nr. Si PAn piivind bodul Administrativ, cu
modific5rile gi complet6rile ulterioare;

HOTAR[sTE

Art' l Se aprob5 cererea de finanfare, pentru obiectivul de investilii,, reabilitare

conform anexei nr. 1 ce face parte integrantE din prezenta hotdrdre, in vederea
finan!5rii acestuia in cadrul Programului Nalional de Investilii Anghel Saligny.

Alt. 2 Se aprob5 devizul general estimativ al obiectivului de investifii, precum gi
valoarea totalS a investitiei, ,,reabilitare strdzite 3,4 localitatea Bdrsa g; 3 iocatitatea
AldeStL comuna B6r-*,'iuaeV Arad,, precum 9i valoarea totalt, in cuantum de
5.440.737,73 lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hot5rdre.

Alt. 3 Se aprob5 asigurarea, de la bugetul local al comunei Bdrsa, a sumei de
263.704,00 lei, reprezent6nd cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului.

Alt. 4 Se imputernicegte primarul comunei B6rsa dl CIEV AVRAM, sE semneze
toate actele necesare pentru obginerea finan!5rii 9i ?ncheierea contractului de finanlare,
sE semneze contractul de finanfare 9i toaie inscrisurile necesare pentru oblinerea
fi nan!5rii, implemenarea proiectului 9i decontarea cheltuielilor aferente.

Alt. 5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor piezentei hot5r.dri se incredinteaz5
primarul comunei B6rsa. .

Alt. 6 Prezenta hot5rdre se comunici in termenul prev5zut de lege, prin gr,;a
secretarului general: Instituliei prefectului - Judeful Arad;

Primarului Comunei B6rsa gi se va aduce la cunogtin!5 public5 prin
publicare pe pagina internet.

Pregedinte de gedin!5,

Faur Mariana

Contrasem ne a26,",
j
f
f S..r.tglgenera| com unii


