
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.85 din 27 decembrie 2022 
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 

general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în localitatea 

Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului 

 

Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 

27.12.2022,  

Având în vedere: 

-art.120 și art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată; 

-art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general și a 

Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, 

Ținând cont de: 

-referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ernei, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr.14430/21.12.2022, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind 

un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

cu nr.14434/21.12.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea participării 

la Program; 

-raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ernei nr.14655/27.12.2022 

În conformitate cu: 

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de 

investiții „Anghel Saligny, 

-Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru 

categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.95/2021, 

-Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1321/2021 pentru aprobarea 

standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)—c) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 

în temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1), 

precum și cele ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂREȘTE 

Art.1.Se aprobă documentația tehnico-economică-studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului 
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dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit  de S.C. DALOCONS S.R.L., înregistrat  la 

UAT Comuna Ernei cu nr.7999 din data de 05.08.2021. 

Art.2.Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, conform anexei 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Extindere rețea de 

canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art.4.Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Comuna Ernei a sumei de 575.097,57 lei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art.4 alin.(6) din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 

investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate 

prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021.  

Art.5.Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Ernei. 

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Ernei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului Comunei Ernei și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a comunei. 

 

Președință de ședință                                                             Contrasemnează, 

Csongor SIKLÓDI                                                 SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

                                   Mihály HOCHBAUER  
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