
 

 
 

 
                          ROMANIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 
                                                                                                                                                                                     

  
 HOTĂRÂREA NR. 125/28.10.2021  

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

a proiectului privind obiectivul de ”Amenajare străzi-asfaltare str. Nisipului(II,III, IV), str. 
Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, Str. Vlad Țepeș, localitatea Cristian, județul Brașov” 

 
Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă la data de 28.10.2021; 
Analizând temeiurile juridice: 

a)  art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) art. 129, alin. (2), lit. c) , art.139, alin.(1) și alin. (3), lit, a)  din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții 
”Anghel Saligny”; 
g) Normele Metodologice nr. 1333/2021 pentru punerea  în aplicare a prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”,  
pentru categorii de investiții prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d); 
h) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare; 
i) art. 44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
j) HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

Având în vedere: 
a) referatul de specialitate nr.  17926/14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și 
devizul general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare străzi-asfaltare str. 
Nisipului(II,III, IV), str. Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, Str. Vlad Țepeș, localitatea 
Cristian, județul Brașov”, întocmit de consilier achiziții Florian Șerban, din cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei Cristian, 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi prin care se 
propune aprobarea cererii de finanțare și devizul general pentru obiectivul de investiții 
”Amenajare străzi-asfaltare str. Nisipului (II,III, IV), str. Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, 
Str. Vlad Țepeș, localitatea Cristian, județul Brașov”, înregistrate sub nr. 203/27.10.2021 și 
nr. 207/27.10.2021; 

 



 
 
 
 
 
În temeiul prevederilor  art. 139, alin.(1) și  art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019  

privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 

            Art.1. Se aproba depunerea cererii de finantare pentru aprobarea Programului National 
de Investitii “Anghel Saligny”, pentru investitia: ”Amenajare străzi - Asfaltare str. Nisipului 
(II,III, IV), str. Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Vlad Țepeș, localitatea Cristian, 
județul Brașov” , conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă  Devizul General estimativ pentru investiția: ” Amenajare străzi - 
Asfaltare str. Nisipului (II,III, IV), str. Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Vlad Țepeș, 
localitatea Cristian, județul Brașov” , conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul comunei Cristian prin compartimentul de achiziții si urbanism, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din 
actele normative în materie. 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 28.10.2021 
 
 
 

               
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ     
                  Octavian BUTA                                                   SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 consilieri prezenți 
la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectura; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp. Achiziții, 
1ex. Comp. Urbanism. 
AN/AN/6 ex. 




