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Romania 
Judeful Mure~ 

Comuna Sanpaul 
547550, Sanpaul, nr.261/A 

Tel:0265713512/Fax:0265713506 
E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

H 0 T A RA RE A nr.57 
din 26.10. 2021 

privind aprobarea Cererii de finantare prin ,,Programul National de Investitii Anghel Saligny" ~i 
a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea unor drumuri locale 

din comuna Sanpaul, judetul Mure~,, 

Proiecte, 

Consiliul local al comunei Sanpaul intrunit In ~edinta ordinara de lucru din 26. I 0.2021 
A vand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 5246/18.10.202 I al Compartimentului Dezvoltare, Investitii, Implementare 

- Referatul de aprobare al primarului nr. 5248/18. 10.202 I, 
Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sanpaul, 
Luand in considerare: 
- art. 129 alin. (2) lit. b) ~i art. 173 alin. (4) lit. d) respectiv lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordonanta de Urgenta nr. 95/202 I pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", 
- Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei nr. 1333 din 22.09.2021 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny"; 

- Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei nr. 1321 din 20.09.202 1 pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 al in. (I) lit. a) - c) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi\ii ,,Anghel Saligny"; 

- art. 20 alin. (I) lit. e) ~i lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) ~ i g) precum ~i art. 44 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, 

in temeiul dispozitiilor art. 139 al in. (I) ~i al in. (3) lit. d) ~i g) coroborat cu art. 196 al in. ( I) lit. a) ~i ~i art 
197 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1. Se aproba Cererea de finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", 
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea unor drumuri locale din comuna Sfmpaul, jude(ul 
Mure~"· 
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