ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GRECI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR .31
DIN : 29.09.2021

privind aprobarea devizului general estimativ de investitii a obiectivului de investitii
”Reabilitare drum comunal DC1(DN2B-str.Garii Faurei,comuna Surdila Greci)”.
Consiliul Local Surdila Greci,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 29.09.2021;
Văzând:

- Raportul primarului comunei, Referatul compartimentului de specialitate şi Raportul de
avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului,servicii şi control din cadrul Consiliului Local;
-art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.2 şi art. 4 alin.l litera "b", din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
-Ordinul nr.1321/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) Iit. a)—
c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii „Anghel Saligny" ;
-art.6 alin.l litera "b", din Ordinul nr.l333/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei 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;
-în baza prevederilor art. 140, alin.l din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 03 iulie 2019, privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.l şi 2 lit. b), alin.4 litera "d", art,139.alin.3 litera "d", din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ,cu modificările şi
completările ulterioare;
H O TARAS T E :

Art.1.Se aprobă devizul general estimativ al Obiectivului de investitii ” Reabilitare drum
comunal DC1(DN2B-str.Garii Faurei,comuna Surdila Greci” în Programul naţional de investiţii "
Anghel Saligny", conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Incepand cu data prezentei H.C.L nr.24/30.07.2021 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin
afişare..
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