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PROIECT

JUDETUL ARGES

CONSIL!UL LOCAL AL COMUNEI BABANA

PROIECT DE HOTARARE Nr.2O

+ privind aprobarea cererii de finanlare gi a devizului general estimativ pentru investilia

"Canalizare si Epurare a apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judelul Arge;"

Consiliul Local al Comunei Babana, jud. Argeg

AvAnd in vedere:
- referatul de aprobare inregistrat sub nr.6079130.09.202t privind aprobarea

cererii de finanlare gi a devizului general estimativ pentru investilia "Canalizare si Epurare a

apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judelul Argeg" intocmit de dl lvan Vasile

Bebe- primar;
- raport de specialitate inregistrat sub nr. 6080/30.09.202t privind aprobarea

cererii de finanlare gi a devizului general estimativ pentru investilia " Canalizare si Epurare a

apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judetul Argeg" intocmit de Gogoncea Denisa

Ramona - inSpector
- H.C.L. nr.5129.0L/2O20 privind aprobarea investitiei, studiu de fezabilitate,

devizului general si a indicatorilor tehnico - economici pentru investilia " Canalizare si

Epurare a apetor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judelul Argeg"

- art.44 din Legea nr.27312O06 -privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i

com pletiri le u lterioa re;

- art.129, alin.(4), lit. d, alin. (7) lit. m, din O.U.G. nr.5712019 -privind Codul

Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- CIrdonanta nr. 95/03.09"2021- privind apr*barea Programur{tli l\ationai de investitii

Anghel Salrgny;

- prevederile Ordinuluicu nr. I333/202L privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 951202L

pentru aprobarea Programului national de investitii Anghel Saligny, pentru categoriile de

investitii prevazute la art.4alin. (1) lit. a)-d) din ordonanta de urgenta nr.951202L;

- prevederile art. 7 alin.(6) din H.G. nr.90712016 privind etapele de elaborare 5i

conlinutul-cadru al documenta!iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investilii finanlate din fonduri publice;



/

- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

in temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr.5712019 - privind Codul Administrativ' cu

modificdrile gi completirile ulterioare;

HorAnA$rE:

Art.1 se aproba cererea de finanlare gi devizului general estimativ pentru investilia "

canalizare si Epurare a apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judelulArgeg" 
'conform

anexei L respectiv anexa 2 la prezenta hotarare'

Art.2 - Finantarea investitiei se va realiza prin Programul National de lnvestitii "Anghel

Saligny" .

Art.3 - Cheltuielile
precum si cheltuielile de

bugetului local.

Art.4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hoti16ri se insdrcineazd primarul comunei

Babana-lvanVasileBebe,DuminicaMariaRoxanacontabil'
Art.S. Secretarul general al UAT Babana, va inainta prezenta lnstituliei Prefectului

judelului Argeg, .orpritirentelor contabilitate ,primarului comunei Babana 5i se va afiSa

pentru luare la cunostin!5 publica'

DATA: 30.09.2021

INITIATOR
PRIMAR

Vasile Bebe

neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art'L

intretinere si/sau reparare se suporta din veniturile proprii ale


