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HOTARAREANR. /:tJJ 
din data 12.07.2022 

Privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul 
de stat prin Program, pentru realizarea obiectivului de investitii „Statie de epurare, retele de 
colectare, canalizare, localitatile Satu Nou, Comatei, Lunca Dochiei, Urechesti si Slobozia, 

comuna Urechesti, jud Bacau". 

Consiliul local al comunei Urechesti, jud Bacau, avand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Urechesti; 
- adresa MDLP A nr 69539/14.06.2022 ; 
- referatul de specialitate al compartimentului contabilitate. 
- OUG 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de 
dezvoltare locala, etapa a II-a si pentru modificarea art.4., al. 1, din OUG 6 /2017 privind 
modificarea si completarea unor acte normativ precum si pentru stabilirea unor masuri privind 
realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, pentru reglementarea unor masuri 
referitoare la programul national de dezvoltare locala; 
- art. 7, al. (1) din OUG 28/2013 pentru aprobarea Planului national de dezvoltare locala si 
Ordinul 1851/2013 pentru punerea in aplicare a OUG 28/2013; 
- art. 129 alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- în baza prevederilor art. 139, alin. (1) si (3) lit. ,,a" si ale art. 196, alin. (1), lit. ,,a", din 
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea: 

HOTARARE: 

Art.I. Se aproba asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de 
la bugetul de stat prin Program, pentru realizarea obiectivului de investitii „Statie de epurare, 
retele de colectare, canalizare, localitatile Satu Nou, Comatei, Lunca Dochiei, Urechesti si 
Slobozia, comuna Urechesti, jud Bacau". 

Art.2. Prevederile prezentei hotarari se vor duce la îndeplinire de ordonatorul principal de 
credite şi compartimentul contabilitate al Primăriei şi vor fi comunicate celor în drept de către 
secretarul general al comunei. 

Secretar general 
Luca Petru lu · / 




