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HOTARAREA Nr. 120/19.10.2021 

Privind aprobarea cererii de finantare �i a devizului general pentru obiectivul de investi�ii 

"Extindere retea de canalizare menajer� in orasul Ovidiu, judetul Constanta"

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin�� extraordinara "de indata", marti 19.10.2021;

Examinand:

Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, domnul George Scupra, inregistrat cu nr. 

24902/18.10.2021; 
Raportul de specialitate nr. 25035/18.10.2021 al Biroului Achizitii, Programe si Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ovidiu; 

Raportul de specialitate nr. 24901/ 18.10.2021 promovat de Compartimentul Tehnic, Investitii 

si ADPP privind necesitatea si oportunitateainvestitiei
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 

Avizul favorabil din partea comisilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu; 

Avand in vedere:

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific�rile �i completärile 

ulterioare; 
prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii "Anghel Saligny"; 

prevederile Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021

pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny"'; 

.prevederile Hotärârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al 
documenta�iei tehnico-economice aferente investi�iilor publice, precum _i a structurii _i 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi�i _i lucr�ri de 

interventii 
documentatia tehnico-economica �i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi�ii 

"Extindere retea de canalizare menajer� in orasul Ovidiu,judetul Constanja'" 

In conformitate cu prevederile 
IN 



Art. 129, alin.(1), alin.(4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul

administrativ; 

lie

In temeiul prevederilor 133 alin.(1), art.139, si ale art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 57/ 3 ilie

2019 privind Codul administrativ, 

HOTAR 

Art.1. Se aprobä Studiul de Fezabilitate pentru obicctivul de investi�ii "Extindere retea de 

canalizare menajer� în orasulOvidiu,jude�ul Constan�a", cu caracteristicile principale �i indicatorii 

tehnico-economici ai obiectivului de investi�ii, conform Anexei 2.2bla Normcle Metodologice 

national de investitii "Anghel Saligny", Anexa 2.2.b face parte integrant� din prezenta hotáráre 

Ant. 2. Se aprob� CEREREA DE FINAN�ARE pentru obiectivul de investi�i "Extindere

aprobate prin Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 pentru punerea in aplicare a Programului 

retea de canalizare menajer� în orasul Ovidiu, judetul Constanta", conform Anexei nr. 1 la Normele 

Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 pentru punerea in aplicare a 

Programului national de investitii "Anghel Saligny'", Anexa nr. 1 face parte integrant� din prezenta

hot�r�re. 

Art.3. Se aprobä DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV al obiectivului de investi�ii 

"Extindere re�ea de canalizare menajer� în orasul Ovidiu, jude�ul Constanta", conform Anexei nr. 

2.1 la Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 pentru punerea 

in aplicare a Programului national de investitii "Anghel Saligny", Anexa 2.1 face pate integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.4. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobati va fi prezentat� in plenul

Consiliului Local, in vederea actualizarii acestora.

Prezenta Hot�râre se comunic� Institu�iei Prefectului judetului Constanta în vederea exercit�rii

controlului de legalitate, un exemplar la dosarul Cererii de finan�are si tuturor celorlalti factori

interesati, în termen legal. Se public� pe site-ul propriu �i se afi_eaz� la sediul Prim�riei.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi « pentru » de catre cei 17 

consilieri localiprezenti, din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie.
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