
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului faza SF, 

aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul national de investitii " 
Anghel Saligny " ~i a Devizului estimativ al proiectului " MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN COMUNA 
REBRl~OARA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD "; 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara ,intrunit in ~edinta extraordinara convocata de indata 
din data de 23.09.2021 in prezenta a _7_ consilieri locali , din totalul de _13 _consilieri in 
functie; 
Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare nr.61 din 23.09.2021 , initiat de primarul comunei Rebri~oara; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Rebrisoara, inregistrat sub nr. 5335 /23.09.2021; 
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Rebrisoara , privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului faza SF, aprobarea 
depunerii Cererii de finantare pe programul national de investitii " Anghel Saligny " ~i a Devizului 
estimativ al proiectului " Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Rebri~oara , 
judetul Bistrita-Nasaud ", inregistrat sub nr. 5336 /23.09.2021 ; 
-Avizul favorabil al Comisiei pentru buget ,finante , activitati economice, administrarea domeniului 
public si privat al comunei , amenajarea teritoriului , urbanism din cadrul Consiliului local 
Rebrisoara, inregistrat sub nr.5350 /23 .09.2021 ; 
- Analizand Studiul de fezabilitate intocmit de SC DP PROJECT SRL ,pentru obiectivul de 
investitii :" Modernizarea infrastructurii rutierede nteres local in comuna Rebri~oara, judetul 

Bistrita-Nasaud" ; 
in conformitate cu : 

-Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de lnvestitii 
" Anghel Saligny " ; 
-Prevederile Ordinului nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodolige pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii " Anghel Saligny ", pentru categoriile de investitii prvazute la 
art.4 alin.)1) lit.a)-d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.95 /2021 ; 
- Prevederile Hotararii ' Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul -cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevedererile Legii nr.50/ 1991 , privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii 
,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevederile art.44 (1) din Legea nr.273 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
finantele publice locale ; 



-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru e laborarea actelor 
normative, republicata; 

In temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit."b" ; lit."c" ; al in . 4 lit."d" , ~i alin. al.(7) lit.m) ; 
; art.139 alin.(3) lit."a" si "e" coroborat cu art. l 96 al in .(l) lit.(a) din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului Romanei nr.57 /2019 , cu modificarile si completarile ulterioare , 

HOTARA.STE 
ART.I Se aproba depunerea Cererii de finantare In cadrul Programului National de lnvestifii" 
Anghel Saligny " pentru obiectivul de investitii "Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 
1n comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ", In format digital pe platform 
https://investitii.mdlpa.ro/ conform instructiunilor de completare din " Manualul de Inregistrare a 
cererii de finantare Anghel Saligny", sau In format fizic conform modelului prevazut in Anexa nr.1 
la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 95 /2001. 
ART.2 (1)- Se aproba documentatia tehnico-economica a proiectului faza SF "Modemizarea 
infrastructurii rutiere de interes local 1n comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ", conform 
Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

( 2) -Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din bugetul local ~i din 
alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie , potrivit legii . 
ART.3 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
"Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local tn comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasiiud 
", conform Anexei nr.2, care face parte integrantii din prezenta hotiirare. 
ART.4 ,Se aproba depunerea devizului general estimativ conform modelului prevazut Tn anexa 2. 1 
la Normele metodologice, ata~at cererii de finaniare conform Anexei nr.3 , care face parte 
integrantll din prezenta hotarare. 
ART.5- Cu ducerea la 'indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
Comunei Rebrisoara prin compartiment investitii-urbanism si compartiment financiar-contabil . 
ART.6- Prezenta hotarare a fost adoptata cu _ 7 _ voturi "pentru ", _ 0 _ voturi "abtineri " si 
_0_voturi "impotriva " din totalul de _7_ consilieri prezenti la ~edinta. 
ART.7- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul unitatii si pe saitul 
propriu . 
ART.8- Prezenta hotarare se va comunica prin intermediul Compartiment secretariat cu : 

-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ; 
-Primarul Comunei Rebrisoara ; 
-Compartiment Jnvestitii-achizitii publice ; 
·-compartiment Financiar Contabi l ; 
-Compartiment Secretariat ,relatii cu publicul . 

PRESEDINTE SEDINT A 

!LOVAN LEON 

Nr. 54 / 23.09.2021 

Vizat control financiar preventiv , 
CAT ANA ANTONIA 

Nr_ 

S&mnat,, [ 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD1

) 

CONSILIUL LOCAL AL UAT COMUNA 2) 

REBRISOARA 3) 

CUI 4347380 4) 

HOTARAREA 
nr. 55 din 23.09.2021 

Anexa nr.12 
la normele metodologice 

STEMA 
UNITATII / 

SUBDIVIZIUNII 
ADMINISTRA TIV

TERJTORIALE 

privind aprobarea contractarii unui Tmprumut Tn valoare de 3.417.198 lei , Tn conformitate cu 
prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal

bugetare privind acordarea unor Tmprumuturi din Trezoreria Statului 

Avand Tn vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.1 alin. (5) , art.120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin . (2) , precum ~i art. 1.166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil , republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte; 
d) art. 129 alin. (1 ), alin . (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. b) ~i art. 155 alin. (1) lit. c) ~i alin. (4) lit. d) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

e) art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

f) art. 61 - 66 ~i art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin . (1 ), art. 6, art. 9 ~i art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 
119/1999 privind controlul intern/managerial ~i controlul financiar preventiv, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

h) art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal
bugetare privind acordarea unor Tmprumuturi din trezoreria Statului; 

i) Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta ~i functionarea 
Comisiei de autorizare a Tmprumuturilor locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege: 

-avizul de legalitate al secretarului UAT acordat asupra acestui proiect de hotarare ; 
luand act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul UAT COMUNA 2

), Tn calitatea sa de 
initiator, Tnregistrat cu nr.5337/23.09.2021 ; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
Tnregistrat cu nr. 5338/23.09.2021 ; 

c) viza de control financiar preventiv propriu acordata asupra acestui proiect de 
operatiune; 



d) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Rebri~oara nr. 5351 /23.09.2021 ; 
Tn temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) l?i (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

CON SIL/UL LOCAL AL UA T COMUNA.2) REBRl$0ARA 3) adopta prezenta hotar~re. 

Art. 1.- Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor a unui imprumut din venituri 
din privatizare in valoare de 3.417.198 lei (fara zecimale), cu o maturitate de maximum 5 ani. 

Art. 2.- Contractarea Tmprumutului prevazut la art. 1 se face pentru proiectele: 
" Reabilitare, modernizare ~i dotare camin cultural in comuna Rebril?oara, jud.Bistrita-Nasaud "; 
"Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Rebri~oara, jud. Bistrita-Nasaud"; 
"Extinderere retea publica de apa $i apa uzata menajera in comuna Rebri~oara, jud. Bistrita
Nasaud" *) pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului. 

Art. 3.- Din bugetul local al UAT COMUNA2) REBRl$0ARA3
) se asigura integral plata 

serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1. 
Art. 4.- (1 ) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a UAT COMUNA2
) REBRl$0ARA3) 

urmatoarele date: 
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum $i orice modificari 

~i/sau completari ale acesteia; 
b) valoarea imprumutului contractat, in valuta de contract; 
c) gradul de indatorare a UAT COMUNA2

) REBRl$0ARA3
) ; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie l?i a 
perioadei de rambursare a imprumutului; 

e) dobanzile, comisioanele $i orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile; 
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul UA T 

COMUNA2
) REBRl$0ARA3

) . 

Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului UAT COMUNA2
) , 

in termenul prevazut de lege, primarului UAT COMUNA2
) l?i prefectului judetului BISTRITA

NASAUD1) ~i se aduce la cuno~tinta publica prin afi$area la sediul primariei, precum ~i pe pagina 
de internet www.primariarebrisoara.ro5). 

Art. 7- Prezenta hotarare a fost adoptata cu 7 voturi "pentru " , O voturi " impotriva " ~i 0 
voturi " abtineri " din 7 consilieri prezenti , din totalul de 13 consilieri Tn functie. 

NOT.A: 

Contrasemnea~ 
1ecretarul UA T COMUNAJI 

.15 .......... . ......... .... . 

OTILIA SCURTU 

(prenumele ~i numele) 



Prezentul model-cadru se adapteaza, in mod corespunzator, situatiei specifice 
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 

1
) Se 1nscrie denumirea judetului. 

2
) Se ,nscrie categoria unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 

3
) Se 1nscrie denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 

4
) Se 1nscrie codul de 1nregistrare fiscala a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

5
) Se 1nscrie adresa paginii de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

*) Se completeaza cu: denumirea proiectului/proiectelor 1nscris(e) 1n Situatia privind valoarea proiectelor 
finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana ~i/sau de la donatori europeni in cadrul 
programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, pentru care pot fi 
contractate 1mprumuturi ,n baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2021, 1ntocmita conform anexei nr. 2 la 
normele metodologice/denumirea proiectului/proiectelor 1nscris(e) 1n Situatia privind valoarea proiectelor finantate 
din programele nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, pentru care pot fi contractate 
1mprumuturi ,n baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 , 1ntocmita conform anexei nr. 4 la normele 
metodologice/denumirea investitiei/investitiilor 1nscrise 1n Situatia privind valoarea investitiilor publice locale, 
,ntocmita conform anexei nr. 6 la normele metodologice, dupa caz. 




