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  HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul 
”Extindere rețea de canalizare în satele Răscăeți și Vultureanca, comuna 

Rascaeti, judetul Dambovita – etapa II” 
 
 
 
 Consiliul local al comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa extraordinară, 
convocata in 06.10.2021, 
 
Având în vedere: 
 
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, înregistrat la nr. 144/06.10.2021; 
- art. 6 din Ordinul nr. 1.333/2021privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii „Anghel  Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la 
art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/202; 
- prevederrle O.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel 
 Saligny“; 
 - prevederile art. 36 alin. 4, lit. d). , art. 126 şi art.117 lit. a). din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin.2, lit.e). şi art. 115 alin.1, lit.b). şi alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 
 
     H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 Se aprobă Cererea de finanțare a proiectului ”Extindere rețea de canalizare în satele 
Răscăeți și Vultureanca, comuna Rascaeti, judetul Dambovita – etapa II”, prin Programul 
național de investiții ”Anghel Saligny”. 
Art. 2 Se aprobă Devizul general, întocmit conform Anexei 2.1 din normele de aplicare a O.G. 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel  Saligny“, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire şi comunicarea prezentei hotărâri se obligă primarul comunei iar 
comunicarea va fi făcută de secretarul general al comunei Răscăeți. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
     CONSILIER, 
            Mariean ENACHE 
            CONTRASEMNEAZĂ: 
                 Secretar general, 
         Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
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