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H O T Ă R Â R E A  Nr. 34 
din 20. 04. 2022 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 
”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROSIO RI, JUDETUL BIHOR”  
prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr.95/2021 
 
 
 
Având în vedere : 
         Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori;  
        Referatul de aprobare nr. 87 din  19.04.2022 întocmit de primarul comunei Roșiori; 
         Raportul de specialitate nr. 88 din 19.04.2022 întocmit de compartimentul de specialitate prin care 
se  propune aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 
”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROSIO RI, JUDETUL BIHOR”  
prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr.95/2021 
 
În conformitate cu : 
        -  Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 112793/22.09.2021 
Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție ”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE IN COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, prin Programul național de investiții 
“Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G.  nr. 95/2021. 
      - Art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată 
      - Art. 3, art.4 și art. 9 din Carta europeană a privind aprobarea autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 
     - Art.7 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată 
     - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
     - Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 pentru 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",  
     - art. 7 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare 
     - Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1330/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind 
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
     - Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
    În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit.b) și alin. (4) lit. d), art. 139 și art. 196 alin. (1) lit a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Consiliul Local al Comunei Roșiori, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 



 
      Art. 1. Se aprobă participarea la finanțare cu indicatorii tehnico-economici ai proiectului intitulat 
”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROSIO RI, JUDETUL BIHOR” , 
în cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021. 
      Art. 2. Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție 
”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, prin 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, anexa 2.1, respectiv 
anexa nr. 2.2 b., la prezenta hotărâre. 
     Art. 3. Se angajează Consiliul Local al Comunei Roșiori să asigure finanțarea de la bugetul local a 
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul naţional de investiţii "Anghel 
Saligny”, conform devizul general, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny, în condiţiile 
legii. 
     Art. 5. Reprezentantul legal de proiect al Comunei Roșiori pentru relaţia cu M.D.L.P.A în derularea 
proiectului intitulat ”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROSIORI, 
JUDETUL BIHOR”, este domnul Kelemen Zoltán, Primarul Comunei Roșiori. 
     Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Roșiori . 
     Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial 
al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   11 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  11   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.  
 
  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Pap Silvia 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


