
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A NASAUD 
UAT COMUNA SIEUT 
PRIMAR 
Nr.1807 din 15.06.2022 

PROJECT DE HOTARARE 
privind asigurarea finan\arii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan\eaza de la 

bugetul de stat, Programului Na\ional de Dezvoltare Locala-PNDL, pentru obiectivul de investi\i 
,,Modernizarea lnfrastructurii Rutiere Locale rn Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", 

Consiliul local al comunei Sieut, intrunit in sedinta ordinara, 
' ' ' Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei $ieu\, in calitate de ini\iator, prin care se propune asigurarea 
finan\arii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan\eaza de la bugetul de stat, 
Programului Na\ional de Dezvoltare Locala-PNDL, pentru obiectivul de investi\i ,,Modernizarea lnfrastructurii Rutiere 
Locale Tn Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", 

- Raportul primarului comunei $ieu\ cu propunerea de asigurarea finan\arii de la bugetul local, pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finan\eaza de la bugetul de stat, Programului Na\ional de Dezvoltare Locala
PNDL, pentru obiectivul de investiji ,,Modernizarea lnfrastructurii Rutiere Locale fn Comuna Sieut, Judetul Bistrita 
Nasaud", 

- Notificarea nr.69539 din 14.06.2022 a Ministerului Dezvoltari Lucarilor Publice si Administratiei, referitoare 
la implementarea Programul National de Dezvoltare Locala, prin aplicarea prevederilor OUG nr. 9312021 aprobata 
prin Legea nr. 176/2022; 

- Devizul general reactualizat , pentru obiectivul de investiji ,,Modernizarea lnfrastructurii Rutiere Locale fn 
Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", 1ntocmit de SC DP proiect Cluj-Napoca; 

- prevederile O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului na\ional de dezvoltare locala, cu modificarile 
9i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltari Regionale si Administratie Publice nr.1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonan\ei de urgen\a a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului Na\ional de Dezvoltare Locala, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile H.G.R. nr.28I2008 privind aprobarea con\inutului-cadru al documenta\iei tehnico-economice 
aferenle investi\iilor publice precum 9i a structurii 9i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investi\ii 9i lucrari de interven\ii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri 1n domeniul investi\iilor publice 
9i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea 9i completarea unor acte normative 9i prorogarea unor termene; 

- prevederile O.U.G Nr. 47/2022 din 14 aprilie 2022privind ajustarea pre\urilor contractelor de achizi\ie 
publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru 

- prevederile O.U.G Nr. 93/2021 din 25 august 2021, privind instituirea unor masuri pentru derularea 
Programului na\ional de dezvoltare locala etapa a II-a 9i pentru modificarea 3111',I alin. (1) din Ordonan\a de urgen\a 
a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea 9i completarea unor acte normative, precum 9i pentru stabilirea unor 
masuri privind realizarea investi\iilor finan\ate din fonduri publice 

- prevederile LEGII Nr. 176/2022 din 9 iunie 2022, pentru aprobarea Ordonan\ei de urgen\a a Guvernului nr. 
9312021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului na\ional de dezvoltare locala etapa a II-a 9i 
pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea 9i 
completarea unor acte normative, precum 9i pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investi\iilor finan\ate din 
fonduri publice, pentru reglementarea unor masuri referitoare la Programul na\ional de dezvoltare locala, precum 9i 
pentru modificarea unor acte normative 

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare; 

- Contractul de finanjare pentru Programul Na\ional de Dezvoltare Locala, Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc, Domeniul conslruire/modernizare/reabilitare drumuri publice clasificate 9i 1ncadrale 1n conformitate 
cu prevederile legele 1n vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local, respectiv drumuri comunel9i/sau 
drumuri publice din interiorul localita\iilor nr.341 din 12.01.2018 I 218 din 22.01.2018, incheiat cu MDRAP. 




