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JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞOAIA
Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.1

C.F. 5010153
Tel./Fax.0248/294001; Tel.0248/294198
e-mail : primaria_mosoaia@yahoo.com

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și
a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

ȘI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNAMOȘOAIA, JUDEȚUL ARGEȘ”,

Consiliul Local al comunei Moșoaia, judetul Argeș, întrunit în şedinţa extraordinara din data de
28.09.2021.

Având în vedere :
- iniţiativa Primarului Necula Ion prin referatul de aprobare nr. 11778/24.09.2021;
- nota de fundamentare nr. 11779/24.09.2021;
- raportul de specialitate nr. 11780/24.09.2021;
- avizul favorabil al comisiei de buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Moșoaia;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții "Anghel Saligny" publicat în Monitorul Oficial nr. 849 din 6
septembrie 2021
- NORMELE METODOLOGICE din 21 septembrie 2021 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 Aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Și Administrației nr. 1.333 din 21 septembrie 2021, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 910 din 22 septembrie 2021.

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a),b) si alin.(4) lit.a), d), art.139 alin.(3) lit.a),e) coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei „Modernizare
Drumuri comunale și de interes local în Comuna Moșoaia, Județul Argeș”,
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Investitia este necesara si oportuna pentru locuitori, cat si pentru dezvoltarea economica
durabila a localitatii si reducerea saraciei, pentru cresterea numarului de locuitori ce beneficiaza de
infrastructura de baza imbunatatita și va avea următoarele beneficii socio-economice: imbunatatirea
calitatii vietii populației din comuna Moșoaia.

Prin realizarea investitiei va creste potentialul economic al comunei Moșoaia prin impactul
favorabil asupra afacerilor la nivel local si asupra populatiei din comuna prin cresterea veniturilor si a
gradului de ocupare a fortei de munca. La veniturile directe realizate din operarea sistemului se vor
adauga veniturile suplimentare din exploatarea noilor facilitati, precum si veniturile generate indirect
din dervicii de intretinere, furnizori de diverse bunuri si servicii.

Art. 2. - Se aprobă Devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Modernizare Drumuri
comunale și de interes local în Comuna Moșoaia, Județul Argeș”, conform Anexei 1 la prezenta
hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art. 3. - Se aprobă Cererea de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny“ aferentă obiectivului de investiții „Modernizare Drumuri comunale și de interes local în
Comuna Moșoaia, Județul Argeș” conform Anexei 2 la prezenta hotarare, care face parte integranta
din aceasta.

Art. 4. - Se aprobă implementarea proiectului de investiție „Modernizare Drumuri comunale
și de interes local în Comuna Moșoaia, Județul Argeș” denumit în continuare Proiect.

Art. 5. - Se aprobă finanţarea din Bugetul local a cheltuielilor neeligibile din cadrul Programului
național de investiții „Anghel Saligny“, în cazul în care investiția va fi finanțată prin acest program.

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei Moșoaia, primarul acesteia dl. Necula Ion este
nominalizat pentru derularea Proiectului și pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare
a Proiectului.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei
comunei Moșoaia şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului -Judeţul Argeș;
- Primarul comunei Moșoaia;
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Preşedinte de şedinţă Avizat pentru legalitate,
Consilier Busca Victorita Simona p.SECRETAR GENERAL
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