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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea modificării Și completării  H.C.L. nr. 52/29.09.2021 privind 

aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL 

ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții: „ MODERNIZARE DC 184 

SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 

(POD BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ) „pentru includerea la finanțare în cadrul 

Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” 

NR.8/28.01.2022 

PRIMARUL COMUNEI SOLONȚ, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

 O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene; 

  HGR nr. 907/2016 din 28.11.2016 privind privind etapele de elaborare și conţinutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modi4cările și completările 

ulterioare  

 Art.4 alin.(1) lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” , 

 Art.6 alin.1 lit.b 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 nr. 1333/21.09.2021 . 



  Ordinul nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 

investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” , 

 Art.129 alin.(2) lit.d), alin. (7), lit.n) din O.U.G NR. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 Art.11 alin.(4) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 Art.129 alin.(2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și compeltările ulterioare, 

 Ținând cont de : 

a) Adresa MDLPA nr.168/26.01.2022 prin care se solicită clarificări cu privire la cererea 

de finanțare pentru obiectivul „ MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, 

COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD 

BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ), 

b) referatul de aprobare al primarului înregistrat cu nr.544 /28.01.2022 

c) referatul compartimentului de specialitate nr.545 / 28.01.2022 

 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI SOLONȚ 

PROPUNE: 
 

 Art. 1. Se aprobă depunerea CERERII DE FINANȚARE în vederea includerii la 

finanțare a obiectivului de investiții  „ MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, 

COUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD BĂRNEȘTI 

– CASA PAROHIALĂ) „ în Programul Național de investiții “Anghel Saligny” . 

 

Art.2. se modifică și se completează după cum urmează  

(1) Se aprobă DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV pentru obiectivului de investiții  „ 

MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL 



BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ) „ , 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)  Valoarea totală a investiției este de 3.999.874,00 lei cu TVA, respectiv 

3.366.699,00 lei fără TVA, din care C+M  3.699.710,00 lei cu TVA, respectiv 

3.109.000,00 lei fără TVA. 

(3) Rezumatul obiectivului de investiții: 

Tip drum : drum comunal 

Clasa Tehnică: IV 

Lungime drum: 2120.00 metri 

Lucrări de consolidare: DA 

Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA 

Trotuare: NU 

Locurile de parcare, oprire și staționare : NU 

Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri ; 0 

Bretele de acces, noduri rutiere : NU 

Alte lucrări de artă : NU 

 

 Art.3. Se împuternicește domnul Alexandrescu Eusebiu, în calitatea sa de primar al 

comunei Solonț și reprezentant legal de proiect să semneze toate actele necesare în numele 

comunei Solonț, județul Bacău. 

 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului, Ministerul 

Lucărilor Publice și Administrației . 
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