
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii nr. 83 din 14.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare 

prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Construirea a 5 poduri rutiere în comuna Maieru, județul Bistrița-

Năsăud” 
 
 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă ordinară, 
în data de 09.02.2022, în prezența 14  consilieri; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 13 din 

09.02.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 622 din 09.02.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator ; 
 - Raportul de specialitate nr. 621 din 09.02.2022 întocmit de Secretarul general al comunei 
Maieru; 
 - Avizul nr. 624 din 09.02.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local 
Maieru; 
 - Avizul nr. 625 din 09.02.2022 comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
 - Avizul nr. 623 din 09.02.2022 comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru; 

În conformitate cu: 
 - Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii ”Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 
  - Prevederile Ordinului nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
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; 
 - Prevederile art. 44, alin. (1), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii nr. 83 din 14.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de 
investiții „Construirea a 5 poduri rutiere în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud”; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
 Art.I Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 83 din 14.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare 
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de 



 

investiții „Construirea a 5 poduri rutiere în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud”, se modifică şi 
va avea cuprinsul din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care este parte integrantă din hotărâre. 
 Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 83 din 14.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare 
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de 
investiții „Construirea a 5 poduri rutiere în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud”, se modifică şi 
va avea cuprinsul din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, care este parte integrantă din hotărâre. 

 Art.III Se modifică art. 4 din Hotărârea nr. 83 din 14.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Construirea a 5 poduri rutiere în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud” 
şi va avea următorul cuprins: 

„Art.4 Valoarea totală a obiectivului de investiţii, conform Devizului general este de 
18,627,711.50 lei cu TVA, din care C+M 15,656,777.25 lei cu TVA. 

 
Valoarea totală a obiectivului de investitii – lei cu TVA 18,627,711.50 

Valoarea solicitata de la bugetul de stat – lei cu TVA 17,933,049.00 

Valoarea solicitata de la bugetul local – lei cu TVA 694,662.50 

Valoarea calculata conform standardului de cost – lei fara TVA 640,179.75 

Costul unitar aferent investitiei – lei fara TVA 910,639.76 / km 

 
Art.IV Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art.V Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 

către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local. 
 Art.VI Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Maieru. 
 Art.VII Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _14_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ 
şi _0_ voturi “abţinere “ din _14_ consilieri prezenţi la şedinţă . 
 Art.VIII Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
cu:                         
 - Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;                          
 - Primarul comunei Maieru;                                                              
 - Compartimentul financiar-contabil;        
 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 

 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  Contrasemnat pentru legalitate  
              CANDALE AUREL                                          p. SECRETAR GENERAL  
                                                                                                          ANDRONESI IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 14 
din 09.02.2022 
 
 
 
 

  



Anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. 14 din 09.02.2022 

 
Anexa nr. 1 

la normele metodologice 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: MAIERU 

JUDEȚUL: BISTRIŢA-NĂSĂUD 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. MAIERU 

Denumirea obiectivului de investiții: Construirea a 5 poduri rutiere în comuna Maieru, 
județul Bistrița-Năsăud 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție; 
Proiect integrat (mai multe categorii de investiții). 

Categoria de investiție: 

c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare); 
d. poduri, podețe, pasaje sau punți 
pietonale(construcție nouă/ extindere/ reabilitare/  
modernizare). 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  

(străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T) 

Intravilanul Localitatii Anies 

Intravilanul Localitatii Maieru 

Extravilanul Localitatii Maieru 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data 
aprobării notei conceptuale și data încheierii 
procesului-verbal privind admiterea recepției finale) 
40 de luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

14/09.02.2022 

Valoarea totală a obiectivului de investiții:  (se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 

18,627,711.50 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: (se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 

17,933,049.00 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
694,662.50 

Valoare calculată conform standardului de (se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 



cost 640,179.75 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
910,639.76 / km sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

c) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților; 
- Clasă tehnică: Clasă tehnică V 
- Lungime drum: 703 metri; 
- Lucrări de consolidare:nu; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; 
- Trotuare: nu; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 
- Număr poduri : 5 bucati; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
- Alte lucrări de arta: nu. 

 
d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip: 

- Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drumuri publice din interiorul localităților; 
- Număr obiecte: 5; 
- Lungime: 142 m; 
- Număr deschideri: 1,3; 
- Număr benzi / lățime: 1 / 5.00 m 
 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Principală Număr: 831 Cod poștal: 427130 
Localitatea: Maieru Județul: Bistriţa-Năsăud 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: Vasile Borş 
Funcție: Primar 
Număr de telefon fix: 0263 372 009 
Număr de telefon mobil: 0787776282 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariamaierubn@gmail.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: BIRTA VIORICA 
Funcție: INSPECTOR  
Număr de telefon: 0768721379 
Adresă poștă electronică: icavertic@yahoo.com 
 
 

 

 



Subsemnatul Vasile Borş, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. 

Maieru, județul Bistriţa-Năsăud, 

 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțarenu este inclus la finanțare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte 
programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit 
sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
 
 
 

Primar UAT MAIERU, 
Vasile BORŞ 

 



                           Anexa nr. 2 la

Hotărârea nr. 14 din 09.02.2022




