
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.76 
DIN 31.10.2022 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi 

în comuna Șimand, județul Arad”, 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 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
31.10.2022 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand; 
- Raportul de specialitate al d-nei secretar general Brîndaș Lavinia; 
- Adresa nr.84013/18.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației; 
- HCL nr.101/27.10.2021, 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”; 

- prevederile art.2 și 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.5, alin.(1) lit.a) pct.ii), alin.4 și art.7 din H.G. nr.907/2016, privind 
etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finațate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- avizul comisiei de specialitate din domeniul agricultură, activități economico-
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local Șimand; 

- 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 documentația tehnico-economică – Studiu de fezabilitate pentru 
pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Șimand, județul Arad”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
“Modernizare străzi în comuna Șimand, județul Arad”, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiție 
“Modernizare străzi în comuna Șimand, județul Arad”,conform anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4. - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Șimand, a sumei de 
865.232,99 lei, reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform 
prevederilor art.4, alin.(6) din 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. 

ART.5. - 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. 

 
      

      
     Președinte de ședință,                      Avizat de legalitate, 

                      Barna Lionel                Secretar general,  

                     Brîndaş Lavinia 
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