
 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 

 
HOTĂRÂREA  NR. 33 /  04.11.2021 

privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru depunerea in cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investitiei 

 ” EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  
IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ” 

 
  

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 04.11.2021, ora 
10,00; 
    Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și  
Administrației a proiectului privind obiectivul ”EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL 
DOLJ” – proiect inițiat de primarul comunei Gangiova,  județul Dolj, domnul Preda 
Cristache; 
    Analizand referatul de aprobare nr.4774/20.10.2021 la proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general  estimativ pentru depunerea la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și  Administrației  a proiectului  privind  obiectivul ” 
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA 
GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, raportul de specialitate nr.4966/25.10.2021 la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general  estimativ pentru 
depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice  și  Administrației  a proiectului 
privind obiectivul ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, raportul de avizare al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Gangiova, județul Dolj, in 
conformitate cu prevederile O.U.G.nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investiții ,,Anghel Saligny’’, Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 
conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și 
a structurii și metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
    In temeiul art.129, alin.1, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.139, alin.1, alin.3, lit.d, 
art.196, alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 și alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
  
   
  

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 
 



Art.1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare, întocmită conform prevederilor prevăzute în 
anexa nr.1 la Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’ pentru investiția ” 
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA 
GANGIOVA, JUDETUL DOLJ” pentru care se solicită finanțarea în baza Programului 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare . 

.  
Art.2. Se aprobă Devizul General estimativ, întocmit conform Anexei nr.2.1. la Normele 
Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’, conform Anexei nr.2  care face parte integranta din 
prezenta hotarare . 
 
Art.3  Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Preda Cristache - primarul 
comunei Gangiova,  județul Dolj, precum și aparatul de specialitate din subordinea 
primarului. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, primarului comunei Gangiova, 
Instituției Prefectului – Județul Dolj și va fi afisata pe site-ul instituției. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                     
      MARCU ALEXANDRU                                          SECRETAR GENERAL 
                                                                                           SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 04.11.2021 
Cu un numar de 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 
   
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


