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PROIECT 
Nr. 4778/26.10.2021 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. _______ 

  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în sat Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui” 

 

          Având în vedere  referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire 

la proiectul de hotărîre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Iveşti ; 

         În conformitate cu: 

 - prevederile Ordonanței de urgență nr. 95/2021 privind aprobarea 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 

 - prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1333/2021 emis de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației;  

           În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.2, lit.”b”, alin.(4), lit.”d”,  

art.139, alin.(1), și ale prevederilor art.196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui  , 

                                                                   

                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se aprobă  cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare străzi în  sat Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform 

anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții 

”Modernizare străzi în sat Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”, cu o valoarea totală a 

investiției: 10.403.200,36  lei, inclusiv TVA, din care: 10.148.448,92 lei, inclusiv TVA, 
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finanțare de la bugetul de stat și 254.751,44 lei, inclusiv TVA, cofinanțare de la bugetul 

local, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local a sumei de 254.751,44 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului prevăzute de 

art.4, alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 

4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate 

prin Ordinul nr. 1333/2021 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației. 

 Art.4. Se împuternicește domnul Nistor Dumitrache - primarul comunei Ivești, 

județul Vaslui să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării și 

contractul de finanțare pentru obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în sat 

Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”. 

           Art.5. Secretarul general comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe site-ul  

www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și 

Instituției   Prefectului-județul Vaslui. 

 
 
                                                                                                   IVEŞTI,  _____octombrie 2021 
 
 
 

INIȚIATOR - PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 
 
 
 

 
               AVIZEZ  FAVORABIL 

                                                                                                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI IVESTI 
                                                                                                                                                                               BEJAN MIRCEA 
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