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HOTARAREA NR.64
DIN 19.11.2021
Privind: asigurarea finantarii din bugetul local al U.A.T. Baraganul. a categoriilor de

cheltuieli care nu sunt fmantate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivul
de investitii "Modernizare drumuri in comuna Baraganul, judetul Braila"
Consiliul local Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta extraordinara de indata din
19.11.2021
Luand in discutie:
- Referatul compartimentului de specialitate nr.6136 din 17.11.2021;
- Raportul primarului comunei Baraganul nr. 6137 din 17.11.2021;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare al actelor
normative conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
Avand in vedere:
- Art. 1 din O.U.G. nr. 93/2021, privind instituirea unor masuri pentru derularea
programului national de dezvoltare locala etapa a-II- Adresa Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, nr.
102902/27.08.2021
- Devizul general actualizat - rest de executat (septembrie 2021, conform O.U.G.
93/2021 )inregistrat sub nr.6123/1 din 16.11.2021
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si con^inutului cadru
al documentajiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor fmantate din
fonduri publice ;
- Prevederile art . art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006 privind fmantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.129 alin.(l) si alin.(4) , lit.(d) din Ordonanta de Ugenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ, adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local al U.A.T. Baraganul, a categoriilor de cheltuieli
care nu sunt fmantate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivul de investitii
"Modernizare drumuri in comuna Baraganul, judetul Braila" in valoare de 248.440,51
lei, asa cum rezulta din devizul general actualizat nr. 6123 din 16.11.2021
Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostin^a persoanelor interesate, prin grija secretarului
general al comunei Baraganul.
Presedinte de sedinta,

Contrast-in nea/a,
Secretar central comuna
Vicfr

