ROMANIA
JUDETUL BRAIL A
COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL

> str.Vfctoriei nr. 1§, cod:817QQ5 Tel: 0239-663009;
fax. 0239-663103; e-mail: primariabaraganutbr@yahQQ.GQm
HOTARAREA NR. 56
DIN 04.11.2021
privind aprobarea Cererii de finan{arc §i a Devizului general estimativ pentru investifia:
,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL
BRAILA"
Consiliul local Baraganul, judctul Braila, intrunit in scdinta extraordinara de indata in
data de

Avand in vedere:
-Referatul inregistrat sub nr.5884 din 03.11.2021
-Raportul de aprobare al Dlui Sandu Daniel Mihail - Primarul Comunei Baraganul, responsabilul
legal al proiectului. prin care se propune aprobarea Cererii de finanjare si adevizului general estimativ
aferente proiectului de investitie: ,JMODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA
BARAGANUL, JUDETUL BRAILA' inregistrat sub nr 5885 din 03.11.2021.;
-Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala. buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala, servicii si control;
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii
"Anghel Saligny";
- Ordinul nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei dc urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
National de Investi|ii ,,Anghel Saligny". pentru categoriile de investilii prevazute la art. 4 alin, (1) lit.
a)—d) din Ordonanja 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 aferente obiectivelor de
investifii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", ordin emis de Ministrul
dezvoltarii, lucrarilor publice si administrate!;
- prevederile Ilotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documenta|iilor tehnico-cconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
- Devi/.ul general estimativ (emis la faza Nota conceptuala) aferent proiectului: »MODERNIZARE
STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA",
- Cererea de ilnantare elaborata in vederea included! la finantare prin intermediul Programului
National de Investitii ,,Anghel Saligny'; a investitiei: ,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN
COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", conform prevederilor Anexei nr. 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
tmantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanta de Urgenta 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 si art. 198 alin. (1) si (2) din Ordonanta
de Urgen^a nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARA$TE:
Art.1. - Se aproba Cererea de fmantare aferenta prpiectului: ,,MODERNIZARE STRAZILOCALE
IN COMVNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", de catre Comuna Baraganul, document
elaborat conform prevedenlor Anexei nr. 1 la normele metodologice afercnte Programului National
de Investitii ,,Anghel Saligny".
Art.2. - Se aproba devizul general estimativ (emis la faza Nota conceptuala) aferent proiectului:
,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA",
pentru care se solicita finantarea din Programul National de Investitii ,,Anghei Saligny".
Art.3. - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei: *,MODERNIZARE STRAZI
LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Principalii indicator! tehnico-economici aferenti investifiei sunt:
Valoare totala investitie inclusiv TVA = 15.072.829,70 lei inclusiv TVA;
Valoare C+M inclusiv TVA - 13.414.909,89 lei inclusiv TVA;
Lungime totala strazi = 8,587 km.
Art.4. - Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului: ,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE
IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA ".
Art.5. - Se aproba depunerea proiectului: ,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA
BARAGANUL, JUDEfUL BRAILA", in platforma digitala "investitii.mdlpa.ro" creata cu aceasta
destinajie, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice s,i Administra|iei - Autoritatea finantatoare
pentru PN1, pentru solicitarca de fmantare prin intermediul Programului National de Investitii
,,Anghel Saligny".
Art.6. - Consiliul Local Baraganul se angajeaza sa realizeze proiectul: ,,MODERN1ZARESTRAZI
LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", in conformitate cu prevederile
coroborate ale Ordonantei de Urgenfa nr, 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii
"Anghel Saligny" si ale Ordinului nr. 1333/ 21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevedenlor Ordonan^ei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny", pentru categoriile de investi|ii prevazute la art. 4
alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr. 95/2021, ordin emis de Ministrul dezvoltarii,
lucrarilor publice §i administratiei.
Art.7. - Consiliul Local Baraganul se angajeaza sa participc la realizarea proiectului:
,,MODERNIZARE STRAZILOCALE INCOMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", astfel:
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI, din care:
bugetul de stat (MDLPA)
bugetul local al Comunei Baraganul

15.072.829,70
14.558.509,70
514.320,00

Art.8. - Orice alte cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art. 1, precum
si cheltuielile de intrejinere si exploatare pentru acesta, se vor suporta din veniturile proprii ale
bugetului local si/sau imprumuturi.
Art.9. - Consiliul Local Baraganul se angajeaza sa suporte cheltuielile de mentenanta si gestionarea
investuiei: »MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL
BRAILA", pe o perioada de eel putin 5 ani de la data la care a fost efectuata ultima plata aferenta
investitiei catre beneficiarul de fonduri guvernamentale neranibursabile Comuna Baraganul.
Art.10. - Consiliul Local Baraganul se angajeaza sa pastreze in proprietate publica obiectivul de
investitie: ,,MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL

BRAILA", pe o durata de eel pufin 5 ani de la data la care a fost efectuata ultima plata aferenta
investi^iei catre beneficiarul de fonduri guvernamentale nerambursabile Comuna Baraganul.
Art. 11. - Consiliul Local Baraganul declara ca infrastructura si terenurile pe care se realizeaza
investitia mdeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de fmantare, respectiv:
> sunt disponibile pentru investitii;
> sunt libere de orice sarcini. in sensul ca nu sunt afectate de limitari legale, conventional,
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului;
> nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionarc la instantele judecatoresti cu privire la situatia
juridica;
> nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun.
Art.12. - Consiliui Local Baraganul il descmneaza responsabil legal al proiectului
,,MODERNIZARE STRAZILOCALE INCOMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA"pQ dl.
SANDU DANIEL MIHA1L - Primarul Comunei Baraganul.
Art.13. - Consiliul Local Baraganul il imputernice?te pe dl. SANDU DANIEL MIHAIL - in calitatea
dlui de Primar al Comunei Baraganul si responsabil legal al proiectului: „ MODERNIZARE STRAZI
LOCALE IN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA", sa angajeze sub aspect patrimonial
Comuna Baraganul pentru si in proiectul in cauza, precum si sa semneze toate declaratiile de
angajament care fac parte integranta din Cererea de finantare, in numele COMUNEI BARAGANUL
si sa depuna dosarul cererii de finantare in sistemul electronic, respectiv platforma dighala
"mvestitii.mdlpa.ro" creata cu aceasta destina^ie, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administra|iei, pentru finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny".
Art.14. - Cu aducerea la mdeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl. SANDU DANIEL
MIHAIL, primarul Comunei Baraganul, responsabilul legal al proiectului.
Art.15. - Prezenta hotarare va fi comunicata Institu|iei Prefectului Judetul Braila, MDLPA precum si
celor interesati prin grija Secretarului general al Comunei Baraganul.
Art. 16. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostin$a publica prin publicare pe pagina de internet a
institufiei si in Monitorul Oficial al Judefului Braila, prin grija Secretarului general al Comunei
Baraganul.
Aceasta h2jj^^3jjf<'?§ffe4RPtata 'n sedinta publica la data de cu un numSr de 10 voturi. din numaYul total de 11 consilieri
locali

Contrasemneaza,
Secnetar seneral comuna
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