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H O T Ă R Â R E A  Nr. 8 
din 27. 01. 2022 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roșiori  nr.75 din 23.09.2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și asigurarea 

finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
PNDL pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” 
  
 
    Având în vedere: - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei pentru modificării Hotărârii 
Consiliului Local al Comunei Roșiori  nr.75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de 
investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” 
       - Referatul de aprobare nr. 12 din  20. 01. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
       - Raportul de specialitate nr. 13 din  20. 01. 2022 întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul 
Primăriei comunei Roșiori;   

Ţinând cont de: - prevederile HG nr.907/2016 privind aprobarea conţinutului cadrul al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

        - prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
            - prevederile O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 
național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice 

   -   Avizul comisiei de specialitate  nr.1 al Consiliului Local al comunei Rosiori ,  
    În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art. 139 şi art.196 alin. (1) lit.a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 

H O T Ă R Ă Ș T E 
        
 

1.   Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roșiori nr.75/ 23.09.2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și 
asigurarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul 
de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strazi în comuna Roșiori, județul Bihor” 
prin raportare la O.U.G nr.93/2021, care va avea următorul conținut: 
 
       Art. 1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
străzi în comuna Roșiori, județul Bihor” în valoare de 9.460.514,62 lei cu TVA inclusiv, din care suma de 
9.074.858,52 lei cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile de la bugetul de stat, iar suma de 385.656,10 lei cu 
TVA cheltuieli neeligibile suportate din buget local conform Anexei nr. 1 - Devizul general actualizat 
care face parte integrate din prezenta hotărâre. 

 



 
 
       Art. 2. Se aprobă Notele de renunțare în valoare de 159.032,00 lei cu TVA inclus și Notele de 
comandă suplimentară în valoare de 2.770.377,12 lei cu TVA inclus, conform OUG 93/2021 și anexei 2 
la prezenta Hotărâre – centralizatorul investiției. 
       Art. 3. Se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanţează de la bugetul de stat prin PNDL în cuantum de 385,656.10 lei, inclusiv TVA. 
       Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Rosiori. 
       Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege cu: 
Instituția Prefectului județul Bihor, Primarul comunei Rosiori,   Compartimentul financiar-contabil,  
M.D.L.P.A. București, dosarul obiectivului de investiții 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   9 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  9   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 10 consilieri în funcţie. 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kencse Irma 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


