
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de 

Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în 
satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 65 din 20.10.2021, iniţiat de de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7212 din 20.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7213 din 20.10.2021,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 31/24.05.2018 privind aprobarea Studiului de

fezabilitate al proiectului„Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna 
Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia; 

Analizând Devizul general actualizat la data de 09.10.2021 dar şi Caracteristicile 
principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea de 
canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", 

Luând în considerare: 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii

,,Anghel Saligny" ; 
- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny"; 

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1321/2021
pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute Ia art. 4, alin. 
(1), lit a)-C) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii „Anghel Saligny''; 

Ţinând cont de prevederile art. 44 şi 45 din Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b" alin. ( 4) lit. ,,d" şi art. 139, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Se aprobă depunerea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii 
„Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul 
Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova". 

ART. 2: Se aprobă Devizul general estimativ, revizuit, aferent cererii de finanţare, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3: Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 765.078,37 Iei cu TVA., 
reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. 



ART. 4: Se împuterniceşte primarul Comunei Tomşani, dl. Pelin Mihai-Florin, să 

semneze toate actele necesare pentru obţinerea finanţării şi încheierea contractului de finanţare, 
să semneze contractul de finanţare şi toate înscrisurile necesare pentru obţinerea finanţării şi 

implementarea proiectului. 
ART. 5: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de 

către secretarul general al comunei Tomşani,judeţul Prahova. 
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