
 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COROISÂNMĂRTIN 

CONSILIUL LOCAL 

        

HOTARAREA nr.48 
din 4 noiembrie 2021 

privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a cererii de 

finantare a proiectului şi a Anexei 2.2b la normele metodologice privind ,, 

EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUMA 

COROISINMARTIN SI EXTINDERE STATIE DE EPURARE IN COMUNA SUPLAC, 

JUDETUL MURES”. 

 
Consilul Local al Comunei Coroisânmărtin, întrunit în şedinţă ordinară, 

-  devizul general al obiectivului de investiții; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Coroisânmărtin nr.1686/29.10.2021, 

raportului de specialitate nr.1744/3.11.2021 precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile:  

-  OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny„ ;  

− Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 - Normele Metodologice  pentru punerea în aplicare a 

prevederilor OUG 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;  

-   Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice; 

−  Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ;  

−  H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 

 În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.c, alin. 4 lit. d şi alin. 7 lit.a coroborat cu alin 6 

lit.a ale art.139,alin.3 lit.g precum si ale art.196 alin.1 lit.a din Codul Administrativ, aprobat prin 

OUG nr.57/2019 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 – Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție  ” EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUMA 

COROISINMARTIN SI EXTINDERE STATIE DE EPURARE IN COMUNA SUPLAC, 

JUDETUL MURES” 

 după cum urmează: 

 a) Indicatori economici: 

        - VALOARE TOTALĂ INVESTITIE - 21,057,966.06 lei inclusiv TVA 

        - VALOARE SOLICITATA DE LA BUGETUL DE STAT - 20,449,210.48 lei inclusiv TVA 

        - VALOARE FINANTATA DE LA BUGETUL LOCAL - 579,903.22 lei inclusiv TVA 

b) Indicatori tehnici 

Lungime retea  -  18.304 ml 

Numar locuitori deserviti - 1691 



Art.2 – Se aprobă Cererea de Finanțare pentru Programul Național de Investiții „Anghel  

Saligny”., conform anexei 1 – parte integrantă la prezenta.  

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul UAT 

Coroisânmărtin.  

Art.4 – Secretarul general al comunei va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va  

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

 

 

 

 

 

                

Preşedinte de şedinţă 

Cernea Nicolae 

 

 

 

 

Contrasemnează, SECRETAR GENERAL   

      Pop Mircea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu 9 voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri, 2 absenţi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


