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       H O T A R A R E A nr. 108 

    Din 27.10.2021 
privind aprobarea  Proiectului ” Amenajare retea de apa si extindere retea canalizare 

Fiser, Rupea,  proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny  

 

Consiliul local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  ordinara in data de 27.10.2021, 

 

 Avand in vedere  raportul de aprobare al primarului precum si raportul de specialitate 

al Compartimentului Urbanism din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului 

Rupea prin care se solicita aprobarea aprobarea  Proiectului ” Amenajare retea de apa si 

extindere retea canalizare Fiser, Rupea” ,  proiect finatat prin Programul National de 

Investitii Anghel Saligny  precum si  a cofinantarii de la bugetul local.  

  Avand la baza  

       − Ordononața de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții ”Anghel Saligny„ ; 

 − Normele Metodologice nr. 1333/2021 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; 

 − Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

 − H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 Valoarea totala a proiectului este de 7.661.780,794 lei cu TVA din care valoarea 

contributiei beneficiarului la proiect este de 301.829,855 lei cu TVA. 

Văzând prevederile art. 129, alin.(2), lit. c, din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV 

În temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 

administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T  A R A S T E : 

 

Art.1. – Se aproba Devizul general aferent  Proiectului ” Amenajare retea de apa si 

extindere retea canalizare Fiser, Rupea,  proiect finantat prin Programul National de 

Investitii Anghel Saligny”  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2. – Se aproba proiectul cu titlul  „ Amenajare retea de apa si extindere retea 

canalizare Fiser, Rupea, ce va fi finantat prin Programul National de Investitii Anghel 

Saligny, avand o valoare totala de 7.661.780,794 lei cu TVA 

Art. 3. - Se aproba suportarea de catre beneficiar, Orasul Rupea, a cofinatarii  proiectului in 

suma de 301.829,855 lei cu TVA, precum si a oricaror costuri suplimentare care vor surveni in 

perioada de implementare a proiectului. 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 2 of 3 

 

Art. 4 – Se aproba cererea de finatare a  proiectului ” Amenajare retea de apa si extindere 

retea canalizare Fiser, Rupea” aferenta Programul National de Investitii Anghel Saligny, care 
face parte integranta din prezenta hotarare  

 

Art. 5 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Dumbrava Dan                                                                    Secretar General U.A.T.  

                 jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  11 4 11 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 3 of 3 

 

RAPORT DE APROBARE 
privind aprobarea  DALI aferenta Proiectului ”Modernizare partial str. 15 Noiembrie, de la 

nr. 13, pana la strada Sergent Boieriu Nicolae bl. 15A, orasul Rupea, judetul Brasov ,  proiect 

finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny 

 

Avand la baza  
Avand la baza  

- DALI aferenta Proiectului ”Modernizare partial str. 15 Noiembrie, de la nr. 13, pana 

la strada Sergent Boieriu Nicolae bl. 15A, orasul Rupea, judetul Brasov, 

       − Ordononața de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții ”Anghel Saligny„ ; 

 − Normele Metodologice nr. 1333/2021 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; 

 − Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

 − H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 Valoarea totala a proiectului este de 989339,82 lei cu TVA din care valoarea 

contributiei beneficiarului la proiect este de 59.401,30  lei cu TVA. 

Văzând prevederile art. 129, alin.(2), lit. c, din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV 

În temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 

administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 Supunem aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarare privind 

aprobarea aprobarea Devizul general aferent  Proiectului ”Modernizare partial str. 15 

Noiembrie, de la nr. 13, pana la strada Sergent Boieriu Nicolae bl. 15A, orasul Rupea, judetul 

Brasov ,  proiect finantat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny” avand o 
Valoarea totala a proiectului este de 989339,82 lei cu TVA din care valoarea contributiei 

beneficiarului la proiect este de 59.401,30  lei cu TVA. 

 In temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare,, va rog sa aprobati 

acest proiect in forma prezentata.  

 

Primar, 

Ing. Alexandru Opris 
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