
  

                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ  

pentru Proiectul ,, Reabilitare sistem rutier străzile: Apusului, Muzicanților, Digului, 
Depozitului, Intrarea Asociației, Intrarea Fermei, Teiului, Căldărarilor, Izlaz, Nouă și 

Narciselor” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny” 

 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28 OCTOMBRIE 2021, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 6278 din 22.10.2021 al Primarului orașului 
Căzănești; 
 Examinând: 

- raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 6280 
din 22.10.2021;  

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 
public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT - comunicare online nr. 40 din 25.10.2021; 

 - avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, 
realizarea lucrărilor publice nr. 28 din 25.10.2021; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 129 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. b)  din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 
Saligny” aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 
1333/2021; 

În temeiul art.139 alin. (3), lit. d) precum și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă cererea de finanțare pentru Proiectul ,,Reabilitare sistem rutier străzile: 

Apusului, Muzicanților, Digului, Depozitului, Intrarea Asociației, Intrarea Fermei, Teiului, 
Căldărarilor, Izlaz, Nouă și Narciselor” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul ,,Reabilitare sistem rutier 
străzile: Apusului, Muzicanților, Digului, Depozitului, Intrarea Asociației, Intrarea Fermei, 
Teiului, Căldărarilor, Izlaz, Nouă și Narciselor”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Primarul orașului Căzănești și compartimentele de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cărora li se va comunica de către secretarul general 
al localității 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                    Secretar General al UAT, 
     DIMA NICOLETA                                             OANCEA GEORGETA 
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