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HOTĂRÂRE Nr. 12  /   31.01.2023 
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții 
"ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÂNGIOVA JUDETUL DOLJ" 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului  
 
 
   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 31.01.2023, ora 
10,00;   
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.23/18.01.2023, proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.343/18.01.2023 a domnului primar, Preda Cristache, din care reiese 
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea documentatiei de avizare 
a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general 
actualizat  pentru obiectivul de investiții "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA GÂNGIOVA JUDETUL DOLJ" aprobat pentru finanțare prin Programul național 
de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, raportul de specialitate 
nr.477/25.01.2023 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane al UAT Gângiova, in 
conformitate cu prevederile O.U.G.nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investiții ,,Anghel Saligny” , Ordinul nr.2708/2022 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi administraţiei nr.1.333/2021, 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, Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Avizul comisiei de 
specialitate al consiliului local;                 
   În temeiul  prevederilor art.129, alin.1, alin.2, lit b, alin.4, lit d, art 139 si art 196, alin 1, lit.a 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
Art.1. - Se aprobă documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de 
investiții "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÂNGIOVA JUDETUL 
DOLJ" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin 
ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de SC SUDOLT 
CONSULTING SRL înregistrat la UAT COMUNA GANGIOVA cu nr.270/16.01.2023. 
 



 Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
"ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÂNGIOVA JUDETUL DOLJ", 
conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre  . 
 
Art.3. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții "ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GÂNGIOVA JUDETUL DOLJ", conform Anexei 
nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre  . 
 
Art.4. - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT COMUNA GÂNGIOVA  a sumei de  
535.186,41 LEI reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform 
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului 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, aprobate prin Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  
  
Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de reglementările legale în vigoare, primarului Comunei GÂNGIOVA, Instituției 
Prefectului – Județul Dolj  și va fi afișată pe site-ul instituției. 

 

  

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                    
    VOICU MIHAI ZAHARIA                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 31.01.2023 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 

  

 

 


