
 

HOTĂRÂREA NR. 63/2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției 

„Modernizare străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, 

care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

Consiliul local al comunei Cernat,  

întrunit în şedinţă extraordinară  la data de 3 noiembrie 2021, 

 Analizând Proiectul de hotărâre împreună cu Referatul de aprobare al Primarului comunei Cernat, 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției 

„Modernizare străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, care cuprinde modernizarea 

următoarelor străzi în localitatea Cernat : Uliță Cserealja între km 0+000 – 1+990 și Uliță Kisut între 

km 0+365 – 1+760, în lungime totală de 3,365 km; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consilului Local; 

Având în vedere prevederile: 

− art.4, alin.(1) lit.c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

− art.6, alin.(1)  lit.a) și b) din Ordinul Ministerulului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației  nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

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

naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

−  Ordinului Ministerulului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  nr. 1321/2021 

pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin (1)  

lit. a) - c) din Ordonanță de urgență 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 

"Anghel Saligny"; 

− art.34 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu 

modificările şicompletările ulterioare; 

− Art.10,  din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiif inanţate 

din fonduri publice; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 

lit.a) şi art.197 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 - Se aprobă devizul general estimativ, aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, (cuprinzând modernizarea străzilor: Uliță 

Cserealja între km 0+000 – 1+990 și Uliță Kisut între km 0+365 – 1+760, în lungime totală de 3,365 

km), și care urmează a fi depus în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, 

întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.1 din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 95/2021, cuprins în Anexa nr.1, parte integrantă 

din prezenta Hotărâre. 

Art. 2 -  Se aprobă cererea de finanțare, aferentă obiectivului de investiții „Modernizare 

străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, (cuprinzând modernizarea străzilor: Uliță 

Cserealja între km 0+000 – 1+990 și Uliță Kisut între km 0+365 – 1+760, în lungime totală de 3,365 
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km), și care urmează a fi depus în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, 

întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 95/2021, cuprins în Anexa nr.2, parte integrantă 

din prezenta Hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Cernat. 

 

Cernat la 03.11.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István                 Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
 

 

 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la MDLPA 

1 ex.la afişare 

   

  



 

Nr.6898/28.10.2021 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției 

„Modernizare străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, 

care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

 Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

 analizând devizul general estimativ, aferent obiectivului de investiții „Modernizare străzi în comuna 

Cernat – etapa I, judeţul Covasna” 

 Având în vedere prevederile: 

− art.4, alin.(1) lit.c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

− art.6, alin.(1)  lit.a) și b) din Ordinul Ministerulului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației  nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

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

investiţii "Anghel Saligny"; 

−  Ordinului Ministerulului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  nr. 1321/2021 pentru 

aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin (1)  lit. a) - c) 

din Ordonanță de urgență 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

− art.34 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările 

şicompletările ulterioare; 

− Art.10,  din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiif inanţate din fonduri 

publice; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) 

şi art.197 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 - Se aprobă devizul general estimativ, aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, (cuprinzând modernizarea străzilor: Uliță 

Cserealja între km 0+000 – 1+990 și Uliță Kisut între km 0+365 – 1+760, în lungime totală de 3,365 

km), și care urmează a fi depus în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, întocmit 

conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență nr. 95/2021, cuprins în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

Art. 2 -  Se aprobă cererea de finanțare, aferentă obiectivului de investiții „Modernizare străzi 

în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, (cuprinzând modernizarea străzilor: Uliță Cserealja 

între km 0+000 – 1+990 și Uliță Kisut între km 0+365 – 1+760, în lungime totală de 3,365 km), și care 

urmează a fi depus în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, întocmit conform 

modelului prevăzut în Anexa nr.1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 95/2021, cuprins în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Cernat. 

  

Inițiator: 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.6899/28.10.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției 

„Modernizare străzi în comuna Cernat judeţul Covasna”, Etapa I, II, III, 

care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, 3 proiecte de hotărâri privind  

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției „Modernizare străzi 

în comuna Cernat judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”. 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea 

unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în 

conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național — Secțiunea 

a IV-a — Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările 

ulterioare. Pot fi finanțate prin program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în 

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021—2027 sau 

prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 

instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale. 

Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

în perioada 2021—2028 este de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia 

contracte de finanțare multianuale. 

Cerere de finanțare pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Cernat judeţul Covasna” 

vom depune pentru următoarele străzi: 

1. Etapa I cuprinzând modernizarea străzilor: Uliță Cserealja între km 0+000 – 1+990 și 

Uliță Kisut între km 0+365 – 1+760, în lungime totală de 3,365 km) 

2. Etapa II cuprinzând modernizarea drumului comunal DC4 între km 7+085 – 7+865, și 

a următoarelor străzi în localitatea Cernat : Uliță Nagyut între km 0+000 – 1+430, Uliță 

Kulsotalamer între km 0+000 – 0+730 și Uliță Szocs între km 0+425 – 0+928, în lungime 

totală de 3,443 km 

3. Etapa III cuprinzând modernizarea străzilor: Uliță Kocsisok între km 0+000 – 1+204, 

Uliță Patak între km 0+000 – 1+490 și Uliță Templom între km 0+101 – 0+377, în 

lungime totală de 2,970 km 

La nivelul comunei Cernat este nevoie de reabilitarea străzilor. Scopul final al acestui demers 

este îmbunătățirea condițiilor de viață. Programul mai sus amintit este o șansă importantă de 

finanțare prin care se poate realiza acele necesități la nivelul comunei. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare să-l aprobați în forma 

prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței extraordinare a consiliului local din  

luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 28.10.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.6901/28.10.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ aferent investiției 

„Modernizare străzi în comuna Cernat judeţul Covasna”, Etapa I, II, III, 

care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

 

 

Subsemnata Csorba Agnes, consilier în compartimentul de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ aferent investiției „Modernizare străzi în comuna Cernat judeţul 

Covasna”, Etapa I, II, III, care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 

Saligny”, și având în vedere: 

- OUG pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

- Ordinul privind aprobarea 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 prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 

a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 

- Ordinul pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute 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”; 

consider întemeiat și legal proiectul de hotărâre sus citat pe care în baza prevederilor art. 136 alin. 

(3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre aprobare  de către 

Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței extraordinare din luna noiembrie 2021. 

. 

 

 

Cernat la 28.10.2021 

 

 

Referent 

Csorba Agnes 
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Nr.7020/03.11.2021 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ aferent investiției 

„Modernizare străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”, 

care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului 

și urbanism, protecția mediului și turism, la data de  03.11.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ aferent investiției „Modernizare străzi în comuna Cernat – etapa I, judeţul Covasna”,care 

se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.  

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre și se propune spre aprobare de către 

consiliul local cu ocazia ședinței extraordinare din luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 03.11.2021 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

                 Mágori István    Lukács Tibor Attila 
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