
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRTFEgTT

HorAnAnn
privind aprobarea documenta{iei de avizare a lucririlor de intervenfii,

a indicatorilor tehnico - economici actualizafi Ei a devizului general actualizat
pentru obiecjivul de investifii " MODERNIZRE DRUMURT COMUNALE $I
LOCALE iN COVTUNA TRIFE$TI, JUDETUL NEAMT" aprobat pentru

finanfare prin Programul Nafional de investifii "Anghel Saligny",
precum qi a sumei reprezentAnd categoriile de cheltuieli finanfate

de la bugetul local pentru rezlizarea obiectivului

Consiliul Local al comunei Trifegti, jude{ul NeamJ;
Avdnd in vedere :

- Referatul inregistrat sub n-r. 7828 din 20.10.2022 intocmit de domnul Lupu
Dan - Marian, primarul comunei Trifegti, judeJul NeamJ, in calitatea sa de iniliator prin care
propune aprobarea documentafiei de avizare a lucrdrilor de interventii, a indicatorilor tehnico
- economici actualizafi gi a devizului general acfinlizat pentru obiectivul de investilii
''MODERNIZRE DRUMURI COMI-JNALE $I LOCALE tN COMUNA TRIFE$TI,
JUDETUL NEAMT" aprobat pentru hnanlare prin Programul Nafional de investilii "Anghel
Saligny", precum gi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanfate de la bugetul
local pentru r eahzarea obiectivului ;

- Prevederile Ordonanlei de Urgenfd nr.951 202I pentru aprobarea Programului
National de Investifii "Anghel Saligny" pentru categoriile de investifii prevdzute la art. 4 alin.
(l) lit. "a" $i lit"d" din Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr. 951 2021, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice gi Administratiei nr.133312021;

Ydzdnd raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Trifegti, judelul Neamf;

In temeiul prevederilor dispozifiilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. "b", alin. (4)

lit. "d", ale art. 139 alin. (1), ale arl. 140 alin.(l) qi ale art. 196 alin. (1) lit."a" din OrdonanJa

de Urgentd nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ :

HOTARA$TE:

Art.l - Se aprobd documentalia tehnico - economicd - studiul de fezabilitate /
documentafia de avizare a lucrdrilor de intervenfii pentlu obiectivul de investilii
,'MODERNIZRE DRUMURI COMUNALE $I LOCALE IN COMUNA TRIFE$TI,
JUDETUL NEAMT" aprobat pentru finanfare prin Programul Nafional de investilii "Anghel
Saligny" prin ordin al ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor publice qi administrafiei, intocmita de
S.C. SIMPA CONSULT S.R.L., inregistratd la COMUNA TRIFESTI cu nr. 1020117822 din
20.10.2022.

lrrt.2 - Se aprobd actualizarea indicatorii tehnico - economici aferenJi obiectivului
de investitie "MODERNIZRE DRUMURI COMUNALE $I LOCALE iN COtrlUNn
TRIFE$TI, JUDETUL NEAMT", conform anexei nr. 1 care face parte integrant6 din
prezenta hotdrdre.
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Art.3 - Se aprobd devizul general aferent obiectivului de investitii
"MODERNIZRE DRUMURI COMLINALE $I LOCALE iN COMUNA TRIFE$TI,
JUDETUL NEAMT", conform anexei w.2 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.4 - Se aproba finanfarea de la bugetul local al comunei Trifegti, judeful Neamf, a
sumei de 374.850,00 lei cu TVA, reprezentdnd categoriile de cheltuieli finan{ate de la
bugetul local conform prevederilor art. 4, alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Ordonanlei de Urgenfd a Guvernului nr. 95l 2021 pentru aprobarea
Programului Nalional de Investifii "Anghel Saliny", pentru categoriile de investilii prevdzute
la art.4, alin.(l), lit. "a" ;i lit."d" din ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 951 2021,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor publice gi administraliei m. 13331
202t.

Art.s - Se numegte reprezentant legal de proiect domnul LUPU DAN - MARIAN,
primarul comunei TRIFE$TI, judelul Neam!.

Art.6 - Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hot[rdri prin compartimentul contabilitate qi compartimentul achizilii publice, implementare
proiecte finanfate din fonduri externe nerambursabile.

Art.1 - Secretarul general al comunei Trifeqti, judelul Neamf, va comunica prezenta
hotdrdre autoritdtilor gi persoanelor interesate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Chiriac Citllin

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

Fotea Vasile
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