
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR.60
Din 27.10.2022

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intcncntii,
a indicatorUor tehnico-economici actualizafi si a devizului general actualizat pcntru obiectivul

de invest!*!!: ,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL,
JUDETUL BRAILA", aprobat pentru fin an fa re prin Program ul National de Investifii

,,Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieh* finantate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului menfionat

Consiliul Local Baraganul, judetul Br£ila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27,10.2022;

Avand in vedere:
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 7136/1 din 18.10.2022
- Raportul de aprobare al Dlui. Sandu Daniel Mihail - Primarul Comunei BarSganul,

responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interven|ii, a indicatorilor tehnico-eeonomici actualizati si a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investuii: ,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA
BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", aprobat pentru fman|are prin Programul National de
Investitii ,,Anghel Saligny" precum s.i a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului mentionat conform adresei nr. 840137
18.07.2022 emisa de MDLPA;

- H.C.L. Baraganul nr. 60 din 05.11.2021
- adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administra|iei nr. 8401.3/ 18.07.2022

inregisrrata la sediul institu^iei noastre sub nr. 5115/19.07.2022;
- Ordinul Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administrate! nr. 1317/ 2022 privind

aprobarea listei obiectivelor de investi^ii §i suniele alocate aceslora pentru finantarea
Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute
la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021, pentru judetul Braila, in perioada 2022-2028
(nepublicat) : . :. \

- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-flnan^e, administrarea
domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala, servicii si control;

- prevederile Ordonan^ei de Urgenfa nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de
Investifii "Anghel Saligny"; ' :

- Ordinul nr. 1333/ 21.09,2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonan^ei de urgen|a a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", pentru categoriile de investifii prevazute
la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonan|:a de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, ordin emis de
Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei; . . .

- Ordinul nr. 1321/ 20.09.2021 privind aprobarea standardelor de cost aferehte obiectivelor de
investi|ii prevSzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de Urgenja a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", ordin emis de
Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei;

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ai
documenta^iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi^ii finantate din
fonduri publice;

- Devizul general estimativ actualizat (emis la faza DALI) aferent proiectului: ,,MQDERNIZARE
STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", eiaborat conform
prevederilor Anexei nr. 2.1 la normele metodologice;



- prevederile art.5 alin. 3 si cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit a din Ordonanta deUrgen$ nr.
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile s.i completarile ulterioare;

- prevederile art. 139 alin. (1), art. 196 alin.l lit. a, art. 197 §i art. 198 alin. (1) si (2) din
Ordonan^a de Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrate, cu modificarile
s,i completarile ulterioare;

H O T A R A ^ T E :

Art.l. Se aproba Documentatia tehnico-economica - Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii
(DALI) pentru obiectivul de investitii: »MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA
BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", aprobat pentru finance prin Programul National de
Investijii ,,Anghel Saligny" prin Ordinul Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice §i administratiei
nr. 1317/ 2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii §i sumele alocate acestora pentru
finantarea Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii
prevazute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021, pentru judetul Braila, in perioada 2022-
2028, conform Adresei MDLPA inregistrata la Comuna Baraganul cu nr. 5115/19.07.2022.

Art.2. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", la
faza DALI, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba devizul general actualizat (emis la faza DALI) aferent obiectivului de investifii:
»MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA\v de investijie finantat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", conform

Anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba finantarea de la Bugetul local al Comunei Baraganul a sumei de 798.113,55 lei
reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin.
(6) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernuiui nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny",
pentru categoriile de investitii prevSzute la art. 4 alin. (1) lit; a)-d) din Ordonanta de urgenta a
Guvernuiui nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul mindstrului dezvoltarii, lucrarilor publice s.i
administratiei nr. 1333/2021 coroborat cu prevederile Ordinului Ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice §i administratiei nr. 1317/ 2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii §i sumele
alocate acestora pentru finantarea Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", pentru
categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021, pentru judetul
Braila, in perioada 2022-2028, inclusiv cu cele mentionate de MDLPA in cuprinsul Adresei nr.
84013/18.07.2022.

Art.5. Anexele nr. 1 s.i 2 constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl. SANDU DANIEL MIHAIL,
Primarul Comunei Bar^ganul, responsabilul legal al proiectului. -

Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, MDLPA precum §i celor
interesati prin grija Secretarului general al Comunei Baraganul.

Art. 8. Prezenta hotarare va ri adusa la cuno^tinfa publica prin publicare pe pagina de internet a institutiei
§i in Monitorul Oficial al Judetului BrSila, prin grija Secretarului general al Comunei BaraganuL

Aceasta hotarare a fost adoptata in
consilieri locali TnfiincU'e.

Presedinte
StefanLS.

de 27.10.2022 cu un numar de 10 voturi, din numarul total de 11

Coiftra emncaza:
Secretarul general 1 copmnM Baraganul


