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  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea depunerii  Cererii de finanțare  pe Programul naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" și a Devizului estimativ a proiectului “Modernizarea infrastructurii 

rutiere de interes local în comuna Șieu Măgheruș,  județul Bistrița  Năsăud”  
 
 
 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat on-line  în 
ședință ordinară în data de 30.09.2021; 

Având în vedere: 
-Proiectul de Hotărâre nr.56/29.09.2021 privind aprobarea depunerii  Cererii de finanțare   

pe Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" și a Devizului estimativ a proiectului 
“Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Șieu Măgheruș,  județul Bistrița  
Năsăud”  

-referatul  de aprobare nr.6778/29.09.2021 întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș; 
-Raportul de speciliatate nr.66779/29.09.2021 întocmit de d-na Dan Marinela Dalia 

secretarul general al UAT Șieu Măgheruș; 
-Adresa Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.112793/22.09.2021; 
-Proiectul  SF – nr.2.5/2020  întocmit de SC DP Proiect SRL  ; 

       -prevederile Ordonanţei de urgenţă  nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional 
de investiţii "Anghel Saligny"; 
          -prevederile Ordinului nr. 1333/2021 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 Hotarârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.44  alin.1 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
   -prevederile art.129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.d  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
   -avizul comisiei de specalitate nr.1 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.38 /29.09.2021; 
       În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă  R Ă  Ș T E 

 
 

Art.1. Se aprobă depunerea Cererii de finantare in cadrul  Programului Naţional de 
Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii “Modernizarea infrastructurii rutiere de 
interes local în comuna Șieu Măgheruș,  județul Bistrița  Năsăud” în format digital pe platforma 
https://investitii.mdlpa.ro/  conform instrucțiunilor de completare din “Manualul de înregistrare a 
cererii de finanțare Anghel Saligny” , sau în format fizic conform modelului prevăzut în Anexa 
nr.1 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 95/2001. 

 
Art.2. Se aprobă depunerea devizului general estimativ conform modelului prevăzut în 

anexa 2.1 la Normele metodologice atașat cererii de finanțare,conform anexei nr.1 anexate, care 
face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul  comunei 

Șieu Măgheruș domnul Mititean Sorin Aurel. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Sieu Magherus  
online  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 13 consilieri,  voturi pentru 13, 
abţineri -  , împotrivă -   . 

 
Art.5.Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al  comunei d-na Dan 

Marinela Dalia cu: 
- primarul comunei domnul Mititean Sorin Aurel; 
- Instituția Prefectului –județul Bistrița Năsăud; 
-     Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației . 
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