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

„Modernizare drum comunal DC 17A în comuna Blăjel, județul Sibiu” propus spre finanțare în 
cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

  
Consiliul local al comunei Blăjel, judetul Sibiu, intrunit in sedinta extraordinara, de indata, la data de 
14 octombrie 2021  

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare aflat la punctul 3 al ordinii de zi intocmit de 
primarul comunei Blajel si inregistrat sub nr. 3793 din 12 octombrie 2021, prin care se propune aprobarea 
devizului estimativ si a cererii de finantare al obiectivului de investitii privind drumului comunal DC 17A 
din unitatea administrativ teritoriala, 

Avand in vedere raportul nr. 3818 din 14 octombrie 2021 a compartimentului achizitii publice, ca 
si compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Blajel din data de 14 octombrie 2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Vazand HCL nr. 47/2018 actualizata prin HCL nr. 84/21.12.2020, 
Data fiind Ordonanța de Urgență nr. 95/2021, pentru aprobarea programului național de investiții 

“Anghel Saligny” 
In considerarea prevederilor 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 programul 
national, 

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 

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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1 Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum 
comunal DC 17A în comuna Blăjel, județul Sibiu”, 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 prezenta hotărâre. 

 
ART.2. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul „Modernizare drum comunal DC 17A 

în comuna Blăjel, județul Sibiu”, 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 
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art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, parte integrată din prezenta 
hotărâre. 

 
ART. 3. Se insarcineaza primarul comunei Blajel cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, prin depunerea documentatie pentru obtinerea unei finantari prin programul național de investiții 
“Anghel Saligny”, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

 
ART. 4. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Institutiei 

Prefectului – Judetul Sibiu, primarului comunei Blăjel, compartimentului financiar – contabil si se aduce 
la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei precum si pe site-ul institutiei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 

Virca Ioan                          Secretar general 
                     Ghiorghe Ioana 
 
 
 
Nr. 55/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinara, de indata, din data de 14 octombrie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru”, din numărul total de 11 consilieri in functie  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 55/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 14/10/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 14/10/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 24/10/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../....//2021 Max. 29/10/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz .../.../2021  


