
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.101 

DIN 27.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare  prin Programul Național de Investiții 
“Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare străzi în comuna Șimand, județul Arad” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
27.10.2021 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand, prin 
care propune aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
proiectul “Modernizare străzi în comuna Șimand, județul Arad”, în vederea depunerii 
în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 

- Raportul de specialitate al d-nei secretar general Brîndaș Lavinia; 
- prevederile art.4, alin.(1), lit.c) din O.U.G nr.95/2021, pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
- Prevederile art.4, alin.( 3) și art.6 alin.(1), lit.b) din Ordinul nr.1333/2021, privind 

NORMELE METODOLOGICE  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. 

(1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
- prevederile art.129 alin.(2), lit.(c) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- votul ,,pentru” a 13 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 13 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. - Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare 
străzi în comuna Șimand, județul Arad”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
ART.2. - Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel 
Saligny” pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi în comuna Șimand, județul 
Arad”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Şimand şi se comunică cu:   

- Instituția Prefectului judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și administrației. 

 
      

      
Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 

               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                     Brîndaş Lavinia 
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