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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.16 din 09.02.2022 

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.10.2021 privind aprobarea 

cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” 

Modernizare drumuri sat Mărcuș și sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul 

Covasna” prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin..(2) lit.b) și lit.c) coroborat cu alin (4) lit.d) și alin.(7) lit.m), art.139 alin.(3) lit.e) și 

lit.g) raportat la art.155 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

d) ) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

e) art. 7 din Horărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanațate din 

fonduri publice; 

f) Ordonanța de urgență a Guvernului. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de 

investitii ,,Anghel Saligny”; 

g) Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de investitii 

,,Anghel Saligny”; 

h) Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

i) art. 57 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare         

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Adresa nr. 168/26.01.2022 a MDLPA  înregistrată la Primăria comunei Dobârlău sub nr.. 

751/02.02.2022 prin care se solicită clarificări 

d) Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri sat  Mărcuș 

și sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de investitii 

,,Anghel Saligny” întocmit de către SC DUBLEN ART SRL  

e) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al 

Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie 

social  

f) Avizul secretarului general al comunei nr.16/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

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

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20445789


  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

adoptă prezenta hotărâre: 

 

Articol unic Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 21.10.2021 privind aprobarea cererii de 

finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri sat 

Mărcuș și sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de investitii 

,,Anghel Saligny”,  se modifică după cum urmează 

”Art.1 Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție ” 

Modernizare drumuri sat Mărcuș și sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin 

Programul national de investiții”Anghel Salugny”, prevăzut în anexa nr.1 și anexa nr.2 la prezenta 

hotărâre, având următorii indicatori : 

Valoare  
(fără T.V.A. ) 

TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 

TOTAL GENERAL 39.399.170,54 7.485.842,41 46.885.012,95 

Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

31.982.655,94 6.076.704,63 38.059.360,57 

   

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 46.885.012,95  

buget de stat 45.461.563,65  

buget local 1.423.449,30  

   

Preturi fără TVA Cu standard de cost Fara standard de cost 

Valoare CAP. 4 17.409.058,98 14.138.370.49 

Valoare investitie 21.741.945,23 17.657.225,31 

Cost unitar aferent investiției  1..618.426,77 1.314.368,42 

Cost unitar aferent investiției (EURO) 326.987,93 265.555,80 

   

Data 9/22/2021  

Curs Euro 4,9495  

Valoare de referință standard de cost (km)  13.434  

 

Art.2 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al comunei Dobârlău, județul Covasna, a categoriilor 

de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, în sumă de 1.423.449,30 lei 

inclusiv TVA.” 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

              DORIN IUGA                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                               IOANA MANEA 


