
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL, 

 

                                                       Proiect de hotărâre nr. 83 

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 

“Centura Pogoanele - Tronson 1 - între DJ 203I până în DN2C, L=5500 m”, in vederea depunerii 

spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

                                                                                

                                                                                     Avizat Secretar general, 

                                                                                      Valentino Adrian Cotruță 

 

 

Consiliul Local al Oras Pogoanele, întrunit în ședința de îndată. 
Având în vedere: 
 - Raportul dlui Stancu Sandu, administrator public, înregistrat sub nr. 28490/08.11.2022. 
- Analizând documentația tehnica, devizul general al obiectivului “ Centura Pogoanele - 

Tronson 1 - intre DJ 203I pana in DN2C, L=5500 m”. 
- Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- În conformitate cu O.U.G. nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții 

"Anghel Saligny" 
- Potrivit prevederilor OMDLPA nr. 1333/2021 privind Normele metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny" 

În baza art. l39 alin. 19 si alin 3 lit. b din 45 alin. (l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R A Ș T E    : 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I pana in 

DN2C, L=5500 m”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici/actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I pana in DN2C, 

L=5500 m”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă devizul general/devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

„Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I pana in DN2C, L=5500 m”, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 



Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT  Pogoanele a sumei de 41.680.039,93 

lei lei 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.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.6. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/ .                                                        
 

 

 

Inițiator, 

Primarul orașului Pogoanele 

Ing. Florin Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


