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COMUNA RUS
CONSILIUL LOCAL

Rus Nr, 39, C.P. 457290; Tel,/Fax: 0260639394
E-mail: prim@ri@rtis@vah©®.e®m ; Site: \"/w.comunarus.ro

HOTĂRÂREA NR.11
din 11.02.2022

privindmodificareaHotărâriiConsiliuluilocalRusrw.39/29.10.2021

i               Cor\stiM"h\ocalT+Ns   , întrunit în şedinţa extraordinară din l l.02.2022 ,
Având în vedpre ..
-Proiectul d6 HCL nr. 423/08.02.2022  iniţiat de către primarul comunei Rus ;
-referatul de aprobare a primarului comunei Rus nr.424/08.02.2022 ;
-raportul de specialitate nr.425/08.02.2022 întocmit de responsabilul de achiziţii publice  ;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus ;
-Solicitarea de clarificări MDLPA nr.168/26.01.2022, înregistrată la Primăria Rus cu nr. 283/28.01.2022;
-prevederile art.44 , alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii  "Anghel  Saligny" ;
-Ordinul MDLPA nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii "Anghel Saligny", pentm categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 95/2021 ;
-prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/projecte]or de investiţjj finanţate djn fonduri publjce ;
-  prevederile art.129 , alin.(2) lit. b) şi alin.4, lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu

modificările şi completările ulterioare ;
J^#  femez.#/ art.139 alin.  (1) şi art.196 , alin.  (1), lit.  a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

ArlJ.  Se modifică 4rl / din Hotărârea Consiliului local Rus nr.39/29.10.2022 şi va avea umătorul
conţinut:

„ Art.1. Se aprobă devizul general estimat Şi indicatorii tehnico-economici ai investitiei „EXT"DERE
SISTEM DE ALIMENTARE  CU APĂ  ŞI DE  CANALIZARE MENAJERĂ  ÎN COM.  RUS,  JUD.
SĂLAJ" după cum umează:

-     Captare pe valea Dumbravii;
-     Staţie de tratare, Rezervor l50 mc
-     Lungime reţea canalizare: 9.869 m
-     Cămine devizitare: 260buc;
-      Staţii depompare:  8 buc;
-Valoare totală fără TVA:  9.500.000 lei, din care c+M: 7.615.000 lei;
-     Valoare  totală  cu  TVA:   11.296.336  lei,  din  care  C+M:  9.061.850  lei,  prevăzută  în  studiul  de

fezabilitate  cu  denumirea:  „EXT"DERE  SISTEM  DE  ALIMENTARE  CU  APĂ  ŞI  DE
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COM. RUS, JUD. SĂLAJ", proiect  nr.485/2021 întocmit
de CONIS GRUP SRL. "

Art 2. Se
conţinut:

modifică4r#dinHotărâreaConsiliuluilocalRusnr.39/29.10.2022şivaaveaumătorul

„ArL2.Devizu]genera]estimatesteprevăzutca4nexăŞifaceparteintegrantădinprezentahotărâre."



4#.  3.    Se
conţinut:

odifică  4rf.3  din  Hotărârea  Consiliului  local  Rus  nr.39/29.10.2022  şi  va  avea  umătorul

„ Art. 3.  Se aprobă cererea de finanţare „EXTINDEEm SISTEM DE ALlmNTARE CU APĂ ŞI DE

:uAc:âŢOFPAUEceŢEâ:lpn#aFeica?ra.nFăEis;hŢ:i.eîiîo:îl:;'lgil;o:isi;:oel?ccătlruel=nnisptkml#e:,tarii,
Saligny cu suma de 10.886.381 lei inclusiv TVA. "

A.Jt4.     La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică  Hotărârea Consiliului Local Rus nr.39
din data de 29.10.2021, cu prevederile Art.  1-3 ale prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale Hotărârii
Consiliului Local Rus nr.39 din data de 29.10.2021 rămân în vigoare şi se aplică în continuare.

A.Jif.5.    Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul  comunei Rus.

A-'t6.Prez:ntikitii::#gfi€!#uşţi:dîş;:ieîîEi:;uişeneralstmmuriei,întemenelelegtie,titie

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei prin PNI  ;
-    D-lui primar al comunei;
-   Compartimentele contabilitate şi achiziţii;
-    Dosar hotărâri şi Dosar şedinţă;
-     Se aduce la cunostinţă publică prin afisare şi postare pe site: www.comunarus.ro   .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
IOSIF UNGUR

----:_`----

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ,

IOAN-MARIAN  BORA
'.-,-,
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