JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea pregătirii si depunerii unui proiect in cadrul
Programului national de investitii „Anghel Saligny”
Luând act de:
- proiectul de hotarare nr. 24/29.10.2021 si referatul de aprobare nr. 2029/29.10.2021
intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela
- raportul de specialitate al Achiziții publice, concesionări, integrare europeană nr.
2030/29.10.2021;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Icoana nr.
24/29.10.2021,
Analizând:
- H.C.L. Icoana nr. 15/31.05.2019 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici
actualizati pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 98 in satul Ursoaia,
com Icoana, jud Olt”,
În conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel
Saligny";
- Ordinului MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național
de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) – d)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru a1 documentațiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. e) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a)
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare
Consiliul Local al comunei Icoana,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aproba pregatirea si depunerea unui proiect in cadrul Programului
investitii „Anghel Saligny” avand ca obiect „Modernizare drum comunal DC
Ursoaia, com Icoana, jud Olt”.
Art. 2 – Se aproba Cererea de finantare, intocmita conform Anexei nr. 1
metodologice si Devizul general estimativ, intocmit conform Anexei nr. 2.1
metodologice.

national de
98 in satul
la normele
la normele

Art. 3 - Cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de
Investitii “Anghel Saligny” se refera la urmatoarele capitole/subcapitole din devizul general,
prevăzut în H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare:
„1.1 Obținerea terenului” ;
„1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială”;
„3.1 Studii”;
„3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și
autorizații”;
„3.3 Expertizare tehnică”;
„3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor”
„3.5.1. Temă de proiectare ”
„3.5.2 Studiu de prefezabilitate”;
„3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz
general”;
„3.6 Organizarea procedurilor de achiziție”;
„3.7 Consultanță”;
„3.8 Asistență tehnică”;
„5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier”;
„5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare”;
„5.2.5 „Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare”;
„5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate”;
„6.1. Pregătirea personalului de exploatare”.
si sunt in suma totala de 367027,05 lei
Art. 4- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Instituției Prefectului - Județul Olt, în vederea exercitării controlului de legalitate și se aduce la
cunoștință publică prin afișare pe site-ul oficial a1 institutiei.

Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel

Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel

ICOANA
Nr. 36 din 29.10.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 36/29.10.2021
Nr.
Data
Semnătura persoanei responsabile
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
să efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu
1 majoritate
29/10/2021
x simplă □ absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
05/11/2021
3 Comunicarea către prefectul județului
05/11/2021
4 Aducerea la cunoștința publică
05/11/2021
Comunicarea, numai în cazul celei cu
5
caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau 05/11/2021
6
produce efecte juridice, după caz

