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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

Nr. 47 din 30.09.2021 

 

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  

,,INFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ONCEȘTI,  

JUDEȚUL BACAU”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”  

aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021 

 

         Consiliul Local al Comunei Onceşti, întrunit în ȘEDINŢA ORDINARĂ din data de 30.09.2021; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 112793/22.09.2021, înregistrată la Primăria Comunei Oncești la nr. 2639 din 

23.09.2021, prin care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică perioada 

22.09.2021 – 08.11.2021 în care se pot depune cereri de finanțare pentru obiectivele de investiții 

prevăzute în O.U.G. nr. 95/2021; 

         - Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție  ,,Înființare sistem de alimentare cu 

apă în Comuna Oncești, Județul Bacau”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 

aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, întocmit de către proiectant ing. Contoman Dragoș din cadrul S.C. 

,,ULTRA PROIECT” S.R.L.; 

         - Referatul înregistrat la nr. 229/23.09.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiție  ,,Înființare sistem de alimentare cu apă în Comuna 

Oncești, Județul Bacau”; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 230/23.09.2021, prin care se propune 

aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  

,,Înființare sistem de alimentare cu apă în Comuna Oncești, Județul Bacau”, prin Programul național 

de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021; 

         - prevederile art. 120, alin. (1), ale art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

         - prevederile art. 3, 4 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la      

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/17.11.1997; 

         - prevederile art. 2 și 3, ale art. 4, alin. (1), lit. c), alin. (2), (4), (5), (6) și (10), ale art. 5 – 8 din 

O.U.G. nr. 95/03.09.2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ,,Anghel Saligny"; 

         - prevederile art. 3 și 4, alin. (3), (5) și (7) și ale art. 6 din Anexa nr. 1 la Ordinul M.D.L.P.A.             

nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional 

de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

         - prevederile art. 7 din H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1 și 2, alin. (3), pct. 5, alin. (5) – (9) din Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1321 din 

20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4, 

alin. (1), lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

         - prevederile art. 20, alin (1), lit. i) si j), ale art. 25, lit f) si g) din Legea nr. 273/29.06.2006 

privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 

         - prevederile art. 7 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare;  

         - prevederile art. 3 și 5, alin. (2), ale art. 6, 8 și 9, alin. (1)  din Legea nr. 24/27.03.2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare;   
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         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 240, 241 și, respectiv 242 

din 30.09.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), ale art. 133, alin (1), ale art. 

134, alin. (1) lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (1) și (3), lit. d), ale art. 196, alin. (1),  lit. a), 

ale    art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție  ,,ÎNFIINȚARE 

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACAU”, prin 

Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, conform 

ANEXEI NR. 1 la prezenta hotărâre. 

 

         Art. 2 - Se aprobă DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV privind cheltuielile necesare realizării 

investiției, conform ANEXEI NR. 2 la prezenta hotărâre, valoarea totală a investiției fiind următoarea: 

 

VALOAREA 

INVESTIȚIEI 

Valoare (fără T.V.A.) 

LEI 

T.V.A. Valoare cu T.V.A. 

TOTAL GENERAL 3.361.147,90 638.618,11 3.999.766,01 

Din care C + M 2.658.900,00 505.191,00 3.164.091,00 

 

         Art. 3 - Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

,,Înființare sistem de alimentare cu apă în Comuna Oncești, Județul Bacau” sunt prevăzuți în ANEXA 

NR. 3 la prezenta hotărâre. 

 

         Art. 4 - Se angajează Consiliul Local al Comunei Oncești să asigure  finanțarea de la bugetul 

local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul national de investitii 

,,Anghel Saligny”, după cum urmează: 

 

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA),  

din care: 

3.999.766,01 LEI 

BUGET DE STAT 3.823.646,01 LEI 

BUGET LOCAL 176.120,00 LEI 

 

         Art. 5 - Prezenta hotarare intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate, potrivit 

competențelor, persoanelor interesate, M.D.L.P.A., primarului Comunei Oncești, precum și Instituției 

Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art.  6 - Primarul Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 7 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,   -  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ 

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

         PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL, 

           IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 


