
 

HOTĂRÂREA Nr.41 

din 19.04.2022 

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investiției 

„DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN 

COMUNELE POJORÂTA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA” 

Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul  Suceava 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Pojorâta, județul  Suceava, înregistrat cu 

nr.2686/18.04.2022 ; 

-  Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 2687/18.04.2022 ; 

-  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 al comunei Pojorâta, județul  Suceava, înregistrat sub nr. 

2691/18.04.2022 

- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “ Anghel 

Saligny”, pentru categorii de investitii prevazute la art. 4 alin. e) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 95/2021 

 - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 

Investitii “ Anghel Saligny”; 

 - Ordonanța de Urgenta a Guvernului privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului național de investiții „Anghel Saligny”și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 

investiții „Anghel Saligny, nr. 44/2022; 

       În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

       Art.1 - Se aprobă participarea comunei Pojorâta in  cadrul Parteneriatului cu comuna 

Fundu Moldovei pentru realizarea investiției „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE 



DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE POJORÂTA SI FUNDU MOLDOVEI, 

JUDETUL SUCEAVA” conform anexei la prezenta hotărâre. 

      Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei ce reprezintă 

contribuţia financiară proprie a comunei Pojorâta la bugetul proiectului prevăzut la art.1 din 

prezenta, conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre. 

    Art.3 – Se mandatează domnul CODREANU IOAN BOGDAN , primarul comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava,  să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Pojorâta. 

    Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local Pojorâta şi pe site-ul  primăriei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   in 

parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, pentru controlul legalității. 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ, 
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