
 

HOTĂRÂREA Nr.42 

din 19.04.2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea obiectivului de 

investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 

ÎN COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,  JUDEȚUL SUCEAVA”, prin Programul 

Național de Investiții “Anghel Saligny” 

Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul  Suceava 

Având în vedere: 

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

nr.2689/18.04.2022 ; 

-  Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 2690/18.04.2022 ; 

-  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. 

2692/18.04.2022 

-devizul general estimativ al „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A 
GAZELOR NATURALE IN COMUNELE POJORATA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL 
SUCEAVA”, 

În conformitate cu prevederile: 
-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ; 
-Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 
4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

-Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’; 

-Ordonanței de Urgență 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. 40/2022; 

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 



          În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") 
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE RETEA 

INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE POJORATA SI 

FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA” prin Programul National ’’Anghel Saligny’’ conform 

Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al parteneriatului  întocmit conform Anexei nr.2.1, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiție „DEZVOLTARE 

RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE 

POJORATA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA” dupa cum urmează: 

 Valoarea totală a investiției PARTENERIAT  (cu TVA) =40.086.619,40 LEI din care: 
    buget de stat 39.543.741,40 LEI  si  
    buget local  542.878,00  LEI 
Art.3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE 
IN COMUNELE POJORATA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA” 
Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „DEZVOLTARE RETEA 

INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE POJORATA SI 

FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA”in cadrul Programului Național de Investiții ’’Anghel 

Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a cotei de cheltuiala proprie care ii revine in 

cadrul bugetului  parteneriatului: 

    Valoarea totală a investiției PARTENERIAT  (cu TVA) =40.086.619,40 LEI din care: 

    buget de stat 39.543.741,40 si  

    buget local  542.878,00  LEI 

    Valoarea investiției UAT  POJORATA (cu TVA) =  21.300.949,79 LEI din care: 

    buget de stat 21.012.479,01 LEI 

    buget local  288.470,76 LEI 

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de 

compartimentul contabilitate. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului  SUCEAVA , în vederea exercitării 

controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

comunei. 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Ilie Teodor GRIGOREAN                            Secretar general al comunei, 

                                                                                                   Elena Smaranda LEHACI 

 


