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 HOTARAREA Nr. 39 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri locale, Comuna Ziduri, Județul 
Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de 

Investiții ”Anghel Saligny"  
 

Consiliul Local  Ziduri,  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 7156/29.10.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 7157/15.10.2021; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții Anghel Saligny, precum şi ale Ordinului 
Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 de 
aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiții Anghel Saligny; 

       Respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația public; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 208/2021, nr.209/2021       

și nr.210/2021.  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) (2) lit.b), alin. (4) lit.d) și f) art. 139 
alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit a)  și art. 197 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art. 1   Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 
,,Modernizare drumuri locale, Comuna Ziduri, Județul Buzău" in vederea 
includerii si finantarii investitiei prin Programul Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”, prevazuti in Anexea nr. 1 la prezenta Hotărâre. 
Art. 2  Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel 
Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții "Modernizare 
drumuri locale, Comuna Ziduri, Județul Buzău", conform Anexelor nr. 2 și 3, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, documente ce urmează a fi depuse 
prin grija Primarului Comunei Ziduri, în vederea obţinerii finanţării. 
Art. 3 Se desemnează dl. Viorel BUZEA, Primarul Comunei Ziduri, ca şi persoană 
însărcinata cu depunerea Documentelor necesare obținerii finanțării prin Programul 
Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții menționat la 
art. 1. 
Art. 4 Primarul Comunei Ziduri va urmari ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotarâri informând Consiliul local al Comunei Ziduri, Judetul Buzau, asupra 
modului de îndeplinire. 
Art. 5 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. Secretarul general al  comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va 
comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județul Buzău, Primarului 
comunei, compartimentului economic altor instituții interesate. 

 
          Preşedinte de şedinţă,                     Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                       Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 05.11.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13  prezenţi 
la şedinţă. 
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