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HOTĂRÂREA NR.54/2021 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică - Etapa II, judeţul Sibiu” 

 

 

Consiliul Local al orașului Copșa Mică, întrunit în ședința ordinară din data de 26 octombrie 

2021, 

Analizând referatul de aprobare al primarului orașului Copșa Mică nr. 6176/2021 şi raportul de 

specialitate nr. 6177/2021  întocmit de Biroul managementul proiectelor, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerț, 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, a prevederilor art. 6 alin (1) 

din Normele 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, precum şi prevederile 

art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.b) şi d) alin. (4) lit. d) şi alin. (7) lit. k) si lit. m) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare străzi în oraşul 

Copșa Mică - Etapa II” în cadrul Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”, prevăzută în anexa nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare străzi în 

oraşul Copşa Mică - etapa II” în cadrul Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”,  prevăzut în 

anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

orașului Copșa Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 26 octombrie 2021 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 

Muzsnai Melinda        Secretar general 

          Şerban Dorin 

 
 
 
 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. BMP; 1 ex. dosar; 1 ex. MDLPA 

 


