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Proiect de hotărâre 
Nr. 56 din 13.10.2022 

 privind aprobarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, a indicatorilor 

tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Prima înfiintare a rețelei 

publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna 

Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului  

       

 

Consiliul Local al Comunei Miceşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa publică din data de 

__________________; 

Având in vedere: 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Micești, județul Argeș, înregistrat la nr. 

10131/13.10.2022; 

• Raportul de specialitate intomit de către Compartimentul Achiziții Publice, înregistrat la nr. 

10132/13.10.2022. 

În baza prevederilor:  

• Art. 173 alin 1 si art. 173 alin. 3. Lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"; 

• Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 

investiții prevăzute la art. 4  alin. 1 lit-a-d din O.U.G. nr.  95/2021 aprobate  prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Micești din Județul 

Argeș: Avizul nr. _____________ al Comisiei I; Avizul nr. _______________ al Comisiei 

II; Avizul nr. _____________al Comisiei III; 

 

În temeiul prevederilor art. 182, alin. 1, alin. 3, lit. d și ale art. 196 alin. (1), lit. a) și 

art. 243 alin. 1  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                                  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul ethnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, nr. 1446/2021 pentru 

obiectivul de investiții „Prima înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de 

epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit de către INGEGNERIA ITALIA S.R.L. 
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Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Prima 

înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și 

Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Prima înfiintare a 

rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna 

Micești, județul Argeș”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al U.A.T. COMUNA, reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 

pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Secretarul general al comunei, va comunica prevederile prezentei hotărâri Instituției 

Prefectului- Județul Argeș, Instituției primarului, autorităților publice și va aduce la cunostință 

publică prin publicarea pe pagina de internet a comunei în secțiunea monitorul oficial local. 

 
 
 

INIŢIATOR PROIECT,                                                                 AVIZAT DE LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                          Secretar General al U.A.T Comuna Miceşti, 

   ing.  Dumitru  VOICU                                                                    jr.  Mihai-Iulian DULAMĂ 

 


