ROMÂNIA
JUDE UL BUZ U
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOT R RE
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru
biec i
de i e i ii Rea i a ea de acce e a
ie ți prin podețe tubulare în sat
Florica, comuna Florica, judetul Buz u în cadrul Programului National de Investitii ,,
A ghe Sa ig
;
Consiliul Local al comunei Florica, judetul Buz u ,întrunit în sedinta ordinar în
data de 22.10.2021;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Florica, judetul Buz u, înregistrat cu nr.
2924/04.10.2021, în calitate de intiator al proiectului de hot râre;
-raportul de specialitate întocmit de catre responsabilul din cadrul compartimentului
financiar contabil, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Florica, înregistrat cu nr. 2943/05.10.2021;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Florica ;
Luând în considerare:
-prevederile Ordonantei de Urgent a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea
Programului National de Investitii Anghel Saligny,,;
- prevederile Ordinului Ministerului Dezvolt rii, Lucr rilor Publice si Administratiei nr.
1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgent a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea
Programului National de Investitii Anghel Saligny,, pentru categoriile de investitii prevazute
la art.4 alin. (1) lit. a) –d) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr.95/2021;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si
complet rile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit. b, coroborat cu prevederile art. 129
alin. 4 lit. d si f, art. 139 alin .1 precum si art. 196, alin.1, litera a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOT R STE:
ART. 1. Se aproba Cererea de finantare pentru obiectivul de investitii Rea i a ea de
acce e a
ie ți prin podețe tubulare în sat Florica, comuna Florica, judetul
Buz u conform Anexei nr. 1, parte integrant din prezenta hot râre, în vederea finant rii
acestuia în cadrul Programului National de Investi ii Anghel Saligny,,.
Art.2 Se aprob Devizul general estimativ pentru obiectivul de investitii Rea i a ea
de acce e a
ie ți prin podețe tubulare în sat Florica, comuna Florica, judetul
Buz u conform Anexei nr. 2 , parte integrant din prezenta hot râre.
Art.3 Se împuterniceste primarul Comunei Florica, Judetul Buz u, domnul Zaharia
Ion, s semneze toate actele necesare pentru obtinerea finant rii si încheierea contractului
de finantare si toate înscrisurile necesare pentru obtinerea finant rii, implementarea
proiectului si decontarea cheltuielilor aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se însarcineaz Primarul Comunei
Florica, judetul Buz u prin compartimentul financiar contabil , resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Florica.
Art.5 Prezenta hot râre se aduce la cunostint public , prin grija secretarului
general al comunei Florica, respectiv se comunic Primarului comunei Florica, celor
nominalizati cu ducerea la îndeplinire, precum si Institutiei Prefectului Judetul Buz u în
vederea exercit rii controlului cu privire la legalitate.
.
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Aceast hot râre a fost adoptat de Consiliul Local al comunei Florica în edinta ordinar din data de 22.10.2021 cu respectarea
prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgenț a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un num r de 9 voturi
pentru,0 ab ineri i 0 voturi împotriv , din num rul total de9 consilieri in func ie i 9 consilieri prezen i la edin .

