
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA PĂUȘEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 53 

Privind: aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții  

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea”; 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 19.10.2021, la care participă un număr de …. consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.38/2021, domnul  consilier Nicolae Diaconescu   a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

 - referatul de aprobare al primarului nr. 6629/15.10.2021 privind aprobarea 

depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Păușești, județul Vâlcea”; 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 6656/15.10.2021, 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții 

”Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Păușești, județul Vâlcea”; 

 - cererea de finanțare; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului  de hotărâre, întocmit de secretarul 

comunei şi înregistrat sub nr.; 

 -  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate sub nr.; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art.44, alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          - art.4, alin(1), lit. c) din OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

National de Investitii "Anghel Saligny"; 

 - art.6, alin.(1), lit. b) din Ordinul nr.1333/2021 al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru 

categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 95/2021; 



 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. d), art. 139, art. 196 

alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

   

 

 Art.1 (1) Se aprobă depunerea cererii de finanțare, prin Programul National de 

Investitii "Anghel Saligny", întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din 

Normele Metodologice de punere în aplicare a OUG nr.95/2021 pentru obiectivul de 

investiții  ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea”

 Art.2.Se aprobă devizul general estimativ, aferent cererii de finanțare, întocmit 

conform modelului prevăzut în Anexa nr.2.1 la Normele Metodologice de punere în 

aplicare a OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii 

"Anghel Saligny" și care este anexată la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul comunei Păușești, prin aparatul de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Păușești, Instituției Prefectului Județul 

Vâlcea, tuturor instituțiilor și persoanelor interesate și va fi adusă la cunoștință publică 

prin afișare și publicare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial. 

 

                                                                                   Păuşeşti : 15.10.2021 
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             PRIMAR,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 
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