
ROMANIA
JUDETUL ITIBIU
COMUNA ATEL

CONSILIUL LOCAL ATEL

HOTARAREA Nr. 13' 12022
pentru aprobarea Cererii de finanfare qi a Devizului general pentru obiectivul de investi{ii

''MODERNIZARE 
DRUMURT DE INTERES LOCAL ilV CON{UNA ATEL, JUDIDTUL

SIBIU"

Consiliul Local al Comunei Afel, judetul Sibiu, intrunit in qedinfa ordinard in data 09
februarie 2022.

Avdnd in vedere:
Raportul de specialitat nr. 402 din data de 08.02.2022 intocmit de consilierul

primarului comunei Atel prin care se motiveazd, in drept qi in fapt, necesitatea qi oportrunitatea
aprobdrii Cererii de finanlare qi a Devizului general, r;onstituincl un aport pentru deztoltarea
comunitatii;

Referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Comunei Afel, in calitatela sa de
inifiator, din care reiese necesitatea qi oportunitatea aprobdrii Cererii de finanlare qi a Dr:vizului
general, constituind un aport pentru dezvoltarea comunitatii Atel;

Constatdnd necesitatea Ei oportunitatea aprobdrii Cererii de finanlare qi a Devizului
general, pentru obiectivul de investilii ,,MODERNIZAIIE DRUMURI DE INTERES I,OCAL
IN COMUNA ATEL, JUDETUL SIBIU'"

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.9512021din 3 septembrie 2021 penftu
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Salign;y", coordonat de Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

tn conformitate cu prevederile art.7 alin.6 qi art.10 alin"6 din Hotararea Guvernului
nr. 90712016, privind etapele de elaborare ;i conlinutull cadru al documentaliilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate clin fonduri publice, ale art.44,
alin. 1, ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 21312006, privind finanlele locale, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare

Legea m.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si comllletarile
ulterioare.

tn temeiul arl. I29, alin.2,lit. b, alin. 4, lit. d, si al art. 139, alin. 1 din Ordorranla de
urgenfd a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

Art. 1. - Se aprobd Cererea de

,OMODERI\IZARE DRUMURI DE
SIBIU''.

HOTARASITE:

finanlare qi Devizul ggneral pentru obiectiwl de irnvestilii
INTERES LOCAL IN COMUNA ATEL, JUDETUL

Art, 2, - Se constat5 qi susline necesitatea, oportunitatea qi potenlialul economic al
proiectului.



Art. 3.-Valoarea totalb a obiectivului de investitii, conform Devizului general e,ste de
11.042.561,74lei cu TVA, din care C+M9.740.630,76|ei cu TVA.

Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se imputerniceqte primarul Clomunei
Afel, judetul Sibiu.

Art. 5. -Prezentahotarare intra in vigoare incepand cu data adoptarii ei, abrogandu-se astfel

H.C.L. m.46 12021pentru aprobarea Cererii de finanlare Ei a Devizului general pentru obiectiwl
de investifii ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INT'ERES LOCAL iN COtr,tt-lNA ATEL,
ruDETUL SIBIU".

PRESEDI INTAO CONTRAS
SECRETAR

Karl-H' Gkeorghe

Difuzata: -l
proiect

Adoptatd in qedinla din data de 0t9 februarie 2022.
Cu un numdr de 11 voturi din total de 11 consilieri in functie

ex.Institutiei Prefectului I ex.dosar sedinta I ex.primar ; I ex.dosar hotarari, I ex.

Valoarea totald a obiectivului de investitii - lei cu TVA 11.042.561,74

Valoarea solicitata de la busetul de stat - lei cu TVA 10.491.1tt.74

Valoarea solicitata de la busetul local - lei cu TVA 551.450.00

Valoarea calculata conform standardului de cost - lei ftra'IVA 7.573.039,03

Costul unitar aferent investitiei - lei fara TVA 1.377.875,59


