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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 192   din 28 OCTOMBRIE 2021

privind participarea la Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny'' pentru obiectivul de
investiții: ,,Modernizare 10 străzi, structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta,

județul Bihor'' 

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţă ordinară, 
• Examinând proiectul de hotărâre privind  participarea la Programul Național de Investiții   ,,

Anghel  Saligny''  pentru obiectivul  de investiții:  ,,Modernizare 10 străzi,  structură rutieră  și
evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul Bihor'' ;

• Reținând Referatul de aprobare nr. 7042 din data de 26.10.2021 al Primarului Municipiului
Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator; 

• Analizând Raportul de specialitate  nr.7042  din data de 26.10.2021 întocmit de Serviciul de
Dezvoltare Urbană prin care propune Consiliului Local al Municipiului Salonta participarea la
Programul  Național  de  Investiții  ,,  Anghel  Saligny''  pentru  obiectivul  de  investiții:
,,Modernizare 10 străzi, structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul
Bihor'' .

Având în vedere:
• Prevederile Ordinului privind aprobarea Normelor 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;

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificările și completările ulterioare;

• Art.  41-46  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

• Strategia de Dezvoltare a Municipiului Salonta pe perioada 2021-2027;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative –

Republicată.
Văzând  avizul  favorabil  al Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia

mediului şi turism, 
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4)

lit.  a),  d)  și  f),  art.  139 alin.  (1),  art.  139,  alin.  (3),  lit.  d),  art.196 alin.(1)  lit.a),  art.197-199  din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Salonta, județul Bihor, la Programul național de
investiții „Anghel Saligny” coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
pentru  realizarea  obiectivului  „Modernizare  10 străzi,  structură rutieră  și  evacuare ape pluviale  în
Municipiul Salonta, județul Bihor”.

Art. 2. Se aprobă depunerea cerererii de finanțare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare
10 străzi, structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul Bihor”.

Art. 3. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare 10
străzi, structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul Bihor”, conform anexei
nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
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Art.  4. Persoana  desemnată  să  reprezinte  solicitantul  în  relaţia  cu  Autoritatea  -  Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este domnul Török László - primarul Municipiului
Salonta

Art.    5  . Cu ducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează Serviciul  Dezvoltare
Urbană.

Art.   6  .   Prezenta hotărâre se comunică cu:
               - Institutia Prefectului -  Județul  Bihor
                     - Primarul Municipiului Salonta
                     - Serviciul Dezvoltare Urbană
                     - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
                     - Serviciul Economic
                     - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Primăriei Municipiului
Salonta: www.salonta.net
   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează,
                        Cseke  Sándor                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                  Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               

                                                                                           
                                                                                    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,   16   consilieri prezenţi,   16    pentru, ---- împotrivă,    ---     abținere
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