ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 8/2022
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, a devizului
general pentru proiectul “Extinderea lucrărilor la sistemele de alimentare cu apă și
canalizare pe străzile DS 2.3, DS 7.2, DS 10 si DS 11, în sat Cămărzana, comuna
Cămărzana, județul Satu Mare” precum și sustinerea de la bugetul local
a obiectivului de investiții
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 674/10.02.2022 și Proiectul de hotărâre nr. 675/10.02.2022 ,
întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cămărzana, nr. 683/10.02.2022
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cămărzana, nr. 694, nr. 695, nr.
696/11.02.2022
- Documentația depusă pentru finanțarea obiectivului de investitii "Modernizare strazi de
interes local in comuna Camarzana, judetul Satu Mare” la MDLPA, în cadrul Programului
National de Investitii ”Anghel Saligny”
- Prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții
“Anghel Saligny”, art.4 alin.(6) lit.”b”, lit.”c”, alin.(7)
- Prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile
de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 95/2021, art. 2 alin.(3) lit.”b”
- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”d”, art.139 alin.(3) lit.”a”,
art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T ĂR Ă Ș T E :
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Extinderea lucrărilor
la sistemele de alimentare cu apa și canalizare pe străzile DS 2.3, DS 7.2, DS 10 si DS 11, în sat
Cămărzana, comuna Cămărzana, județul Satu Mare” , conform Anexei nr. 1, parte integrată din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiție “Extinderea lucrărilor la sistemele
de alimentare cu apă și canalizare pe strazile DS 2.3, DS 7.2, DS 10 si DS 11, în sat Cămărzana,
comuna Cămărzana, județul Satu Mare”, conform Anexei nr. 2, parte integrată din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a obiectivului de investiții “Extinderea lucrărilor
la sistemele de alimentare cu apă și canalizare pe străzile DS 2.3, DS 7.2, DS 10 si DS 11, în sat
Cămărzana, comuna Cămărzana, județul Satu Mare”.

Art. 4. (1) Lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare vor fi realizate în termen de
maximum 2 ani de la data includerii în lista prevazută la art. 6 alin. (3) din OUG nr. 95/2021,
pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”.
(2) Lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare vor fi realizate pe întreg
amplasamentul drumurilor DS 2.3, DS 7.2, DS 10 si DS 11, din sat Cămărzana, astfel cum este
prevăzut în documentația de finanțare a obiectivului de investitii " Modernizare străzi de interes
local în comuna Cămărzana, judetul Satu Mare” al MDLPA, în cadrul Programului National de
Investitii ”Anghel Saligny”.
Art. 5. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceste primarul UATC Cămărzana, dl Ionici Florin-Dumitru.
Art. 6. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Cămărzana şi prin
publicarea pe pagina de internet a primăriei.
Cămărzana la: 11.02.2022
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

consilier,

secretar general,

Fazica Vasile

Borhidan Cristina Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
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