
 
HOTĂRÂREA Nr. 111 

din 27.11.2020 
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat în scopul promovării proiectului 
„DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA” 
 
Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul  Suceava 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat cu nr. 
6130/18.11.2020; 
-  Raportul secretarului general al comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat sub nr. 6131/ 
18.11.2020 ; 
-  Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi turism din 
cadrul Consiliului Local Pojorâta, județul  Suceava, înregistrat sub nr. 6301/26.11.2020 
În baza prevederilor: 
 -  art.41 și art.44 al Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -    art. 89, alin 8 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,lit. n) si ale art. 
196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Comuna Pojorâta – lider de proiect și Comuna 

Fundu Moldovei în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de 
parteneriat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modul de desfășurare a colaborării cuprinsă la art. 1 al prezentei hotărâri, 
conform cu Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului „DEZVOLTARE REȚEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE POJORÂTA ȘI 
FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”. 

Art. 3. Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului „DEZVOLTARE REȚEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE POJORÂTA ȘI 
FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA” va putea fi modificat în funcție de exigențele 
finanțatorului raportate la modificările legislative, cu acordul partenerilor. 

Art. 4. Se mandatează Primarul comunei Pojorâta, domnul Ioan Bogdan CODREANU, pentru 
semnarea acordului de parteneriat în numele unității administrativ – teritoriale. 



Art. 5. Primarul comunei Pojorâta va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.primariapojorata.ro   
 
 
 
 
             PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                               Contrasemnează:  
                 Niculai ȘALVARI                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                    Elena – Smaranda LEHACI 
 

http://www.primariapojorata.ro/

