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HOTĂRÂREA nr. 45/13.09.2022 

 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere: 

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 328/2088/12.09.2022 al primarului comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu și raportul de specialitate al compartimentelor de resort nr. 

329/2089/12.09.2022; 

Analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului National de Investiții “Anghel Saligny”;  

            Luând act de Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.95/2021 

pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, 

-Prevederile Ordinului 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;  

 -Prevederile Ordinului nr. 1321/2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiții prevazute la art.4 alin 1 lit a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny; 

            Luând în considerare prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5, art.10, alin(4) din 

H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – 

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiție finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

              Ținând seama de prevederile art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și pevederile H.C.L. nr. 11/2022  privind 

aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe 

anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;  cu modificările și completările ulterioare;   

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. “d” si art. 129, alin. (2) lit. “d” si alin. 

(7), lit. “n” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

 

 

-  Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 10/08.02.2022, privind aprobarea 

Devizului general estimativ,  actualizat, a Cererii de finantare  și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul  de investitii “ Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și 

Sadina și extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, 

județul Giurgiu” 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu numerele: 336/2096/13.09.2022, 337/2097/13.09.2022 și 

338/2098/13.09.2022;  
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 -Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. “d” si art. 129, alin. (2) lit. “d” si alin. 

(7), lit. “n” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare;   

 

 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit.”a” si art. 139,alin. (3) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobă Proiectului de 

Hotarare privind  privind aprobarea studiului de fezabilitate,  indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem 

de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și extindere sistem de canalizare în 

satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, 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 „ și adoptarea unei hotărâri în acest sens după cum urmează: 

 

HOTĂRÂRE   

 

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

obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și 

extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul 

Giurgiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin 

Ordin al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, întocmit de S.C. FAUNUS 

EXPERT S.R.L.  , înregistrat la Primaria Comunei Roata de Jos cu nr. 10657/03.03.2020. 

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

investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și extindere 

sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

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

sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și extindere sistem de canalizare în 

satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Roata de Jos a sumei de 

518.426,22 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.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Giurgiu, primarului 

comunei Roata de Jos, compartimentelor de specialitate și va fi adusă la cunoştinţa publică prin 

afişare.      

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  



VOICU ION 

LS ________                                                            Contrasemnează: 

P. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU  

Jr. NEAȚĂ VERGINIA 

                                                                  LS ………… 

 

 

 

 

 

                                                                                    VIZA CFP  

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu                                   Consilier Păun Mariana Mirela    

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată astăzi 13.09.2022, cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 “împotrivă”, 0 abţineri  

reprezentând numărul   de  12 consilieri prezenţi la ședința de consiliu, 3 consilieri absenți motivat, 

din numărul total de 15  consilieri, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu, convocat de îndată.  

 

 

 

 

 

 
 


