
 

 

HOTARAREA NR. 61 
Din 14.12.2022 

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI),  
a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a devizului general actualizat precum şi a 

sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivul de investiţii:  

„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, 
aprobat spre finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” 

Iniţiator: GHEONEA Grigore, primarul comunei Cudalbi, judetul Galaţi;                               

 Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 275/s/06.12.2022; 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 
14.12.2022, 

Având în vedere: 

• Hotărarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutu-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului 
national de investitii "Anghel Saligny”; 

• Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normele metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii “Anghel Saligny”. 

În conformitate cu prevederile: 

• Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice; 

Luând act de: 

• referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cudalbi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr. 276/s/06.12.2022; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 277/s/06.12.2022; 
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• raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Cudalbi, înregistrat sub 
nr. 278/s /06.12.2022; 
 

În temeiul art.129 alin. (4) lit.e, 139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.  Se aprobă documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de 
investiţie „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL 
GALATI”, întocmita de proiectantul EYED PROJECT SRL (Proiect nr. 24/2022), cf. ANEXEI NR. 1, 
care face parte integranta din prezenta hotărâre; 
 
Art. 2.  Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investitii: 
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI” 
conform ANEXEI NR. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre; 
 
Art. 3. Se aproba devizul general actualizat aferent obiectivului de investitii: „MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI” conform ANEXEI NR. 
3,  care face parte integranta din prezenta hotărâre; 
 
Art. 4. Se aprobă finanţarea, de la bugetul local al UAT Comuna Cudalbi, a sumei de 9.745.825,21 
lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local; 
 
Art. 5. – Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Comunei Cudalbi, prin 
aparatul de specialitate;  
 
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Galati și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. 

 

Presedinte de sedinta SECRETAR GENERAL 

   BEJAN DIDEL ALBU CONSTANTIN 

 


