
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI

HOTARARE
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin

PNDL II, aferente  obiectivului    :
MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINTARE REȚEA DE
CANALIZARE ETAPA  ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA – ETAPA II

Consiliul local al  comunei SĂVENI, județul IALOMIȚA, având in vedere:
Adresa MDLPA nr. 102902 din data de 27.08.2021 privind suplimentarea sumenlor

alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiții  finanțate în cadrul
PNDL II;

Analizând  devizul  general  al  obiectivului   si  indicatorii  tehnico-economici  ai
proiectului;

Referatul de aprobare al primarului comunei Săveni,  la proiectul de hotărâre nr. 66
din data de 07.09.2021, înregistrat sub nr. 4155 din data de 07.09.2021;

Raportul compartimetnului de resort înregistrat sub nr. 4200 din data de 08.09.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săveni:  Nr.1 -

Agricultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  protecția
mediului și turism,  Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină;

În conformitate cu prevederile:
OUG  nr.  93/  2021  privind  instituirea  unor  măsuri  pentru  derularea  Programului

naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri
publice

Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru  al
documentatiei  tehnico-economice  aferente  proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri
publice 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si prevederile Legii nr. 500/2002
privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

În  temeiul  prevederilor  art.  129  din  OUG  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul
Administrativ,  aprobă prezenta:   

       HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se aprobă categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat
prin PNDL II, aferente  obiectivului: ”  MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU
APĂ  ȘI  ÎNFIINTARE  REȚEA  DE  CANALIZARE  ETAPA   ÎN  COMUNA  SĂVENI,
JUDEȚUL IALOMIȚA – ETAPA II  ”  conform ANEXEI nr.  I  la  prezentul  proiect  de
hotarare.

Art.  2. –  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  insarcineaza  Primarul
comunei SĂVENI,   D-na Drăgoi Daniela - Mariana.  

Art. 3.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se
comunică  în  termen de 10 zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru controlul  legalitatii,



Primarului  comunei,  pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de
specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Dl. Panait Nicu
L.S._________________________

Contrasemnează,  
      Secretarul general al comunei,  jr.   Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 17.09.2021
Nr. 78.  

ANEXA 1 – la HCL NR. 78 din data de 17.09.2021 

DEFALCAREA PE SURSE DE FINANȚARE

pentru obiectivul    :
"  MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINTARE REȚEA DE
CANALIZARE ETAPA  ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA – ETAPA II ”

 

Denumire indicator Cantitate/Unitate de masura
Valoarea totala a investitiei : 8.456.197,41 lei inclusiv TVA

Buget de stat:
Buget local:

8.003.507,00 lei
   452.690,41 lei

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Dl. Panait Nicu
L.S._________________________

      Secretarul general al comunei,  jr.   Burlacu   Nicoleta

http://www.comunasaveni.ro/

