
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COJOCNA

HOTARARE
privind aprobarea cererii de finanfare gi a devizului general estimativ pentru

obiectivul de investitii
,, ASFALTARE STRAZI COJOCNA'

Consiliul Local al comunei Cojocna jude[ul Cluj, intrunit in gedinta
extraordinari din data de 02.11.2021,

Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive nr.4237102.10.2021a| Primarului comunei Cojocna;

- art. 44 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirile gi

completirile ulterioare,
- - art. 10 alin.(4) lit. "c" din HGR 90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul

cadru al documenta!iilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de
investilii finanlate din fonduri publice,

art. 6 alin.(1) lit.'b' din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonan[ei de urgenti a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea
Programului nafional de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investi[ii
prevdzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan[a de urgenfd a Guvernului nr. 9512021
aprobate prin Ordinul nr. 133312021 a Ministrului Dezvoltdrii, Lucririlor Publice 9i
Administraliei;

art.4 alin.(1) lit."c" din OUG nr.9512021 pentru aprobarea Programului nalional
de investilii "Anghel Saligny"

-prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu cele ale alin. (4) lit. d) din
Ordonan{a de urgenli a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modific3rile qi completirile ulterioare;

ln baza art. 129, alin. (2), lit.,,d", alin. (7) lit. "m",ale art. 139 alin. (1) din
Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARAgTE:
Art. 1. Se aprobi cererea de finanlare in vederea includerii la finan(are a

obiectivului de investitii ,, ASFALTARE STRAZI COJOCNA"-in Programul na(ional de
investi(ii "Anghel Saligny", conform Anexei nr. 1 care face parte integranti din prezenta
hotir0re.

Art. 2. (1)Se aprobi Devizul general estimativ pentru obiectivul de investi[ii ,,

ASFALTARE STRAZI COJOCNA" -, conform Anexei nr. 2 care face parte integranti din
prezenta hotirAre.

(2) Valoarea totald a investi(iei este de 33 314 999.22 lei cu TVA, respectiv 28
040 915.39 lei fdri TVA, din care C+M 29 240 827.09 lei cu TVA, respectiv 24 572
123.61 lei firi TVA.



Art.3.Comunicarea se face prin intermediul secretarului genera! al comunei, in
termenul previzut de lege si se aduce la cunogtin[a publici prin afigare la sediul
Primiriei comunei Cojocna, precum 9i pe pagina de internet ,ww.coffiU,fl?cgiffi"
in sectiunea Monitorul Oficial.
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