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JUDEȚUL  VRANCEA 

PRIMARUL COMUNEIRUGINEȘTI 
 

 

Nr. 39 din data de 28.05.2021 
 

privind: aprobarea implementării obiectivului de investiție ,,Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în cursul anului 2020, în 
comuna Ruginești, județul Vrancea, aproximativ 6,5 km și a devizului general, faza 
notă conceptuală – estimare costuri - finanțabil prin Compania Națională de Investiții 

 
PrimarulcomuneiRuginești, judeţul Vrancea, avândînvedereșianalizând, prevederile: 
 

              - art. 120 și art.121 alin.1  și 2 din Constituția României, republicată; 
              - art. 8, art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 
             - art. 20, ar. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
             - art. 7 alin.2, art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicat, cu mdificările ulterioare; 
             - art. 44 alin. 4, art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
            - O.G nr. 25/2001 priviind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I - S.A, 
modificată prin OG nr. 16/2014. 
            - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
             - Ordinul MLPDA nr. 195/24.02.2021 privind aprobarea Listei de sinteză a 
obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului ,, Lucrări în primă urgență,,. 
             - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4324/28.05.2021; 
            - referatul de aprobare a primarului Comunei Ruginești, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat sub nr. 4325/28.05.2021; 

  

           În temeiul  art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, art. 133 alin. (1) lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a), 
alin. (3), lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art.198, 
art.200, art.243 alin. (1) lit. a), b), e), art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, propune următorul: 

 
PROIECT DE DE HOTĂRÂRE 

 

Art. 1–  Să se aprobe implementarea obiectivului de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere afectate de calamități în cursul anului 2020, în comuna Ruginești, 

județul Vrancea, aproximativ 6,5 km. 

Art. 2 - a) Să se aprobe devizul general, faza notă conceptuală – estimare costuri - finanțabil 
prin Compania Națională de Investiții, valoarea (lei TVA inclus) faza- notă conceptuală – 
extimare costuri - este 20.195.080,33 lei, din care C+M este 16.405.935,00 lei, conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 

PROIECTDE HOTĂRÂRE 



   b) Cheltuielile aferente obiectivului de invenstiție se prevăd în buget perioada de realizare 
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin intermediul Companiei Naționale de Investiții 
,,C.N.I – S.A,, potrivit legii. 

 
Art. 3–  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul ales, d-nul Avram Ion, și 

se împuternicește să semneze contractul de finanțare și toate documentele necesare 

implementării și derulării obiectivului de investiție. 

Art. 4- Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de primarul comunei Rugineşti şi salariaţii 

compartimentului de specialitate, urmând a fi comunicatecelor in drept, in termenul prevăzut 

de lege,  de către secretarul general al comunei Rugineşti, judeţul Vrancea. 

   Inițiator,                                                              Contrasemnează pentru 
legalitate, 

     Primar,                                                                                                Secretar general  
ION AVRAM                                                                                            NICOLETA TĂNASE  
 

 


