ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea participării Comunei Budacu de Jos la realizarea obiectivului de
investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a interconectării aliniamentului
Autostrăzii Nordului la municipiul Bistrița

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în
prezenţa a ______ consilieri locali,
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub
nr. 209 din 13.01.2022;
-raportul comun, al secretarului general și al consilierului superior din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub
nr.210 din 13.01.2022;

-adresa Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată sub nr. VIII / 171 /
4.01.2022 prin care se solicită exprimarea acordului de participare realizarea proiectului
„Varianta de ocolire Bistrița”;

-Acordul de Colaborare dintre Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. și Municipiul Bistrița, încheiat pentru realizarea
Proiectului „Varianta de ocolire Bistrița”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Bistrița nr.38/2021;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 314 din 19.01.2022;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 315 din
19.01.2022;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 316 din
19.01.2022;

În conformitate cu:
-prevederile art.35 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.264/2020 pentru aprobarea obiectivului de investiţii
„Autostrada Nordului";
-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele
măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în
vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. ”e” și alin.(9) lit. ”a”, art.139,
alin.(3), lit.”f” și art.196, alin.(1), lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se aprobă participarea Comunei Budacu de Jos la realizarea
obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a interconectării
aliniamentului Autostrăzii Nordului la municipiul Bistrița.
Art.2.-Se încredințează Primarul comunei Budacul de Jos să semneze Actul
adițional la Acordul de colaborare încheiat între Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Municipiul Bistrița pentru realizarea
proiectului „Varianta de ocolire Bistrița”.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul comunei Budacul de Jos.
Art.4.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: _____ voturi
„pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri, din ____ consilieri prezenţi.
Art.5.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de
Jos, cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;

-

Primăria municipiului Bistrița;
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GORDON IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN
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