
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 
COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

         HOTARAREA Nr. 32/2021     

    ======================================== 

privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al obiectivului de investitii 

“Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 Valea Vinului -Sai,comuna 

Valea Vinului,judetul Satu Mare”  

  Consiliul Local al comunei Valea Vinului, întrunit în ședința ordinară la data de 26 

octombrie 2021; 

 Având în vedere:  

  Referatul de aprobare nr.2497/14.10.2021,a primarului comunei Valea Vinului;avizul 
nr.2498/14.10.2021 al comisiei permanente de pe langa consiliul local al comunei Valea 

Vinului;raportul compartimentului de resort nr.2499/14.10.2021; 

 -In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 -Avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii „Anghel Saligny“,ORDINUL  Nr. 1.333/2021 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“, pentru 

categoriile de investitii prevazute la art. 4  alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 95/2021 

 In conformitate cu Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, 

  În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),alin.(4),lit.d), art.136 alin.(1), alin.(2) 

și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

        HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba Cererea de finantare prin Programul National de Investitii „ANGHEL 

SALIGNY”,  si devizul general al obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes 

local in Marius si Rosiori si DC 92 Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu 

Mare”,conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Valea 

Vinului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică catre: 

           - Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare, 

    - Cristea Radu – in calitate de primar al comunei Valea Vinului, judetul Satu Mare 

- Celor interesati prin grija secretarului general al comunei Valea Vinului; 

 

       Valea Vinului,la data de 26.10.2021 

 

Presedinte de sedinta                                              Contrasemneaza secretar general UAT 

BRAN Vasile Radu                                   OROS Alexandru  

 

 

 

 



Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Nr.total al consilierilor in functie –11;      Voturi pentru  ___10  ; 

Nr.total al consilierilor prezenti – 10;    Voturi impotriva ___0 ; 

Nr.total al consilierilor absenti – 1 ;   Abtineri _____0 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

         =PROIECT = 
         HOTARAREA Nr. 32/2021     

    ======================================== 

privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al obiectivului de investitii “Modernizare 

strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 Valea Vinului -Sai,comuna Valea 

Vinului,judetul Satu Mare” 

  Consiliul Local al comunei Valea Vinului, întrunit în ședința ordinară la data de 26 

octombrie 2021; 

 Având în vedere:  
  Referatul de aprobare nr.2497/14.10.2021,a primarului comunei Valea Vinului;avizul 

nr.2498/14.10.2021 al comisiei permanente de pe langa consiliul local al comunei Valea 

Vinului;raportul compartimentului de resort nr.2499/14.10.2021; 

 -In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
 -Avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii „Anghel Saligny“,ORDINUL  Nr. 1.333/2021 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“, pentru categoriile 

de investitii prevazute la art. 4  alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

95/2021 
 In conformitate cu Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, 

  În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),alin.(4),lit.d), art.136 alin.(1), alin.(2) și 

alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

        HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Cererea de finantare prin Programul National de Investitii „ANGHEL 

SALIGNY”,  si devizul general al obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes 

local in Marius si Rosiori si DC 92 Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu 

Mare”,conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Valea 

Vinului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică catre: 

           - Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare, 

    - Cristea Radu – in calitate de primar al comunei Valea Vinului, judetul Satu Mare 

- Celor interesati prin grija secretarului general al comunei Valea Vinului; 

 

       Valea Vinului,la data de 14.10.2021 

 

  PRIMAR      AVIZEAZA DE LEGALITATE   

  CRISTEA RADU     SECRETAR GENERAL UAT   

        OROS ALEXANDRU  

 

 

  



ROMANIA                                        

JUDETUL SATU MARE                                                                                                                                             

PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                

COMPARTIMENT  DE RESORT                      
Nr.2499/14.10.2021 

           RAPORT      

      ====================                  

asupra proiectului de hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al 

obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare” 

       

           Având în vedere  referatul de aprobare nr.2497/14.10.2021 al Primarului comunei 

Valea Vinului, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune 

Consiliului Local al comunei Valea Vinului,aprobarea cererii de finantare si devizului 

general al obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si 

DC 92 Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”,    
            Luand in considerare prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

            Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii „Anghel Saligny“,ORDINUL  Nr. 1.333/2021 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“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4  alin. (1), lit. a)-d) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, 

  Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  de resort, propune 

Consiliului local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre  

   in cadrul  sedintei ordinare din data de 26 OCTOMBRIE 2021. 

 

 

         Valea Vinului,14.10.2021 

 

    Secretar general UAT      

    Oros Alexandru Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.2497/14.10.2021 

 

       REFERAT DE APROBARE     

    =====================================                                             

la  proiectul de hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al 

obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare” 

  

 

    Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată 

şi completată ;    

            Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii „Anghel Saligny“,ORDINUL  Nr. 1.333/2021 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“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4  alin. (1), lit. a)-d) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, 

   În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea: 

Proiectului de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al 
obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare” 

 

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta 

ordinara din data de 26 octombrie 2021, 

  

 

         Valea Vinului,14.10.2021                                                                    

        

                   P R I M A R ,         

     CRISTEA  RADU     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.2498/14.10.2021 

 

        AVIZ          

     =================                          

asupra proiectului de hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al 

obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare” 

 

  
          Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de 14 octombrie 2021,analizand proiectul de hotarare privind  
,a constatat urmatoarele: 

         Proiectul de hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al 

obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”, 

   a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde masuri 

concrete si corecte care trebuie indeplinite in conformitate cu prevederile legale,pentru 

demararea obiectivului de investitii mai sus precizat;                      

        Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare 

avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea 

Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.     

           

     

   

      Comisia permanenta:  

   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 

    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 
   Bran Vasile –Radu -membru; 

   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 

     Fernea Marius –Roger –membru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


