
R O M A N I A        

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                     

CONSILIUL LOCAL, 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 89 

Din  23.09.2021. 

 

pentru aprobarea devizului general estimativ și  a cererii de finanțare pentru obiectivul de 

investiție „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ 

POTABILĂ ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚ MURES” propus spre 

finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDETUL MUREȘ; 

 

Vãzând referatul de aprobare nr. 14.542 din 23.09.2021, întocmit de catre primarul 

comunei Sâncraiu de Mureș, 

Raportul de specialitate nr. 14540 din 23.09.2021,întocmit de catre Biroul Financiar 

Contabil și Achiziții Publice; 

Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021, pentru aprobarea programului național de 

investiții “Anghel Saligny”; 

Prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației 

nr.1333/22.09.2021 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 de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021; 

Ținând seama de prevederile art. 10 alin. 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul cadru al documentaților tehnico-economice aferente obictivelor /proiectelor de investiții 

finanate din fonduri publice precum și prevederile art.44 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d) şi ale art.126 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

ale art. 7 alin. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi 

ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 

În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit „b” și alin. (4) lit. „b”, art. 139 alin (1) și art. 196 alin (1) 

lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare : 

 



      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRIU DE MURES ,JUDEȚUL MUREȘ  

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1 Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție  „EXTINDERE 

ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 

SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL  MURES”,  întocmit în conformitate cu Anexa nr. 2.1. 

din Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr.1333/22.09.2021 

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 de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.95/2021, parte integrată din presenta hotărâre. 

 

ART.2. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI 

MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 

SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚ MURES” întocmită în conformitate cu Anexa nr.1 din 

Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr.1333/22.09.2021 

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 de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.95/2021, parte integrată din presenta hotărâre. 

 

ART. 3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Mureș, 

primarului comunei Sâncraiu de Mureș,  Biroului  financiar – contabil și achiziții publice si se 

aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei precum si  pe site-ul institutiei. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

  GRAMA FLORIN  

 

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                   Secretar General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

               Băiețan Alina- Mariana 

 

 
 


