
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

ROTA.RARE 
priv~nd aprobarea depunerii Cererii de finantare prin Programul national de investitii 

"Anghel Saligny" ~i a Devizului estimativ pentru obiectivul de investitii 
"Extindere retea publica de apa in comuna Rebri~oara, localitatile Rebri~oara si Gersa I, 

judetul Bistrita -Nasaud" 

Consiliul local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud convocat in ~edinta 
ordinara in data de 08.10.2021 in prezenta a 13 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri in 
functie; 

Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare nr.68 /01.10.2021 , initiat de primarul comunei Rebri~oara; 
-Referatul de aprobare nr.5534/01.10.20211ntocmit de primarul comunei Rebri~oara; 
-Raportul de specialiatate nr.5535 /01.10.2021 1ntocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara ; 
-Avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea domeniului 
public ~i privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara, 
inregistrat sub nr.5651 /08.10.2021 ; 
In conformitate cu : 

-prevederile Ordonantei de urgenta nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de 
investitii "Anghel Saligny"; 

-prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
1n aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 
alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.44 alin. l din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.129 alin. l ,alin.2 lit.b,alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta nr.57 /20 I 9 privind 
Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art.196 alin . I lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTA. RA.~TE 

Art.1. Se aproba depunerea Cererii de finantare in cadrul Programului National de Investitii "Anghel 
Saligny" pentru obiectivul de investitii "Extindere retea publica de apa in comuna Rebri~oara, 
localitatile Rebri~oara ~i Gersa I, judetul Bistrita-Nasaud", conform Anexei nr.1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Se aproba depunerea devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea 
publica de apa in comuna Rebri~oara, localitatile Rebri~oara si Gersa I, judetul Bistrita-Nasaud", 
conform Anexei nr.2.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei Rebri~oara 
domnul Clapau Viorel. 
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu _ I 3 _ voturi "pentru " , _ 0 _ voturi "abtineri " si _ 0_voturi 
"impotriva" din tota lul de_ 13 _ consilieri prezenti la ~edinta . 
Art.5.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei, d-na Scurtu Otilia cu: 

Primarul comunei, domnul Clapau Viorel; 
lnstitutia Prefectului - judetul Bistrita Nasaud; 
Ministerul Dezvoltari i,Lucrarilor Publice ~i Administratiei . 

PRE~EDINTE ~EDINTA , 

!LOVAN LEON 
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CONTRASEMfZA, 
SECRET AR GENERAL ~/:-01 UNEI , 
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Vizat control financiar preventiv , 
CATAN.A ANTONIA 




