
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA                                   
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 
 
          HOTĂRÂREA  NR. 12 

Privitor la: privind modificarea HCL NR. 38 / 2021 cu privire la aprobarea cererii 
de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul de investitii „Modernizare 
drumuri locale in comuna Danicei, Judetul Valcea” 

 
 

 Consiliul local al comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, întrunit în 群edin郡a de indata, din data 
de 11 februarie 2022 la care participă un nr. de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri in func郡ie; 
 軍inând cont de Referatul de aprobare al primarului comunei Dănicei, înregistrat la nr. 
678/10.02.2022 群i Raportul de specialitate înregistrat la nr. 680/10.02.2022; 

- HCL Danicei, judetul Valcea, nr. 38 / 2021 privind aprobarea cererii de finantare si a 
devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul de investitii „Modernizare 
drumuri locale in comuna Danicei, Judetul Valcea”; 

- Adresa nr. 8321 / 25.01.2022 a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei, referitoare la clarificari privind cererea de finantare prin Programul 
National de Investitii „Anghel Saligny”; 

- Conform verificarii in platforma aferenta Programului National de Investitii “Anghel 
Saligny” pentru proiectul „Modernizare drumuri locale in comuna Danicei, 
Judetul Valcea”, cu privire la cererea de finantare nr. 4087/05.11.2021, inregistrata 
la MDLPA cu nr. 143448 - 8.11.2021; 

- Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”; 

- Luand act de Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021; 

Luand in considerare: 
- Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.907/2016 privind etapele de elaboare si 

continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative , republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr. 684 din 
11.02.2022 precum 群i Avizul de legalitate nr. 682 din 10.02.2022 prezentat de Secretarul General 
al comunei.   



 Văzând că s-au respectat principiile transparen郡ei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparen郡a decizională în administra郡ia 
publică;  
 În temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare; 
 Întrunind un număr de 9 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” 群i 0 “ab郡ineri” adoptă 
următoarea: 
 
                 HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. - Se aproba rectificarea cererii de finantare, Anexa nr. 1 la prezenta, intocmita 
conform prevederilor prevazute in Anexa nr. 1 la Normele Metodologice pentru punerea in 
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului  Romaniei nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investitii    
„Modernizare drumuri locale in comuna Danicei, Judetul Valcea” pentru care se solicita 
finantarea in baza Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, in sensul modificarii 
valorii totale a investitie; 

 
        Art.2.– Se aproba rectificarea Devizului General estimativ, Anexa nr. 2 la prezenta, 
intocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului  Romaniei nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri 
locale in comuna Danicei, Judetul Valcea” pentru care se solicita finantarea in baza 
Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, in sensul ca s-au eliminat din cadrul 
Capitolului 3.8 – subcapitolele introduse suplimentar, respectiv 3.8.1 si 3.8.2 si s-au remediat 
erorile de calcul ale valorii totale  a investitiei; 
 

Art.2 .  Prezenta hotărâre se comunică:   
- Institutia Prefectului judetului Valcea; 
- Primarul comunei Danicei; 
- Compartimentul contabilitate ; 
- Compartimentul juridic; 
- M.D.L.P.A. ; 
- Persoanelor interesate. 

 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                   SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
POPESCU ION                                 VOIMAN IONUT NARCIS 
 
 
 
 
 
    DĂNICEI:  11 FEBRUARIE 2022 
 
 


