
 
HOTĂRÂREA NR.189 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 

”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” în vederea includerii la finanțare în cadrul 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 05.11.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.217/04.11.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu amendamentul adoptat conform procesului-verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.82807/04.11.2021; 

• Raportul de specialitate Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul aparatului de specia-

litate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.82809/04.11.2021; 

• Prevederile O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 

• Prevederile Ordinului nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții pre-

văzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții "Anghel Saligny"; 

• Prevederile Normelor 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 prevă-

zute la art.4 alin (1) lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul nr.1333/2021; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-econo-

mice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) și lit.d) coroborate alin.(4) lit.d) și alin.(7) lit.k) și lit.m), 

art.139 alin.(3) lit.a) și lit.e), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL 

MANGALIA”, în vederea includerii la finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny" conform 

anexei nr.1 care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL 

MANGALIA”, conform anexei nr.2 care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.  

 

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Mangalia să semneze în numele și pentru U.A.T. Municipiul Mangalia 

cererea de finanțare prevăzută la art.1, precum și orice alte documente necesare. 

 

Art.4 Mandatarea Primarul Municipiului Mangalia, cu sprijinul Serviciului Management Proiecte, în vederea ducerii la 

îndeplinire a prezentului act administrativ 

 

Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de specialitate 

în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru 

controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 05.11.2021 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  












