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RAPORT 
la proiectul de hotărâre 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” 

 

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care vizează 
investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate din cadrul programelor de finanţare nerambursabilă lansate până la termenul limită al 
prezentului program.  

Program Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop creșterea coeziunii teritoriale prin 
echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii 
României. 

Propun: 

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor 
administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun 
a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii 
publice.  

         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce pot 
fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027. 
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din 
ordonanța de urgență sunt următoarele: 
a) creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții 

îmbunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire existente;  

b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.  

Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor, a 
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile 
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de 
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  

Inf i inţarea s is temului  de dis tr ibuţ ie de gaze naturale - retea inteligenta  în 
Comuna POJORATA, presupune real izarea unui  sis tem de al imentare de gaze 
naturale a consumator i lor  din zona sus menţionată. Obiect ivul  preconizat  al  
investi ţ iei  este realizarea unei  invest i ţi i  durabi le care va f i  integrată în 
infrastructura ex is tentă ş i  corelată cu investi ţi i le vi i toare, în vederea conformăr ii  cu 
cer inţele legislaţ iei  în vigoare, pentru diminuarea efectelor  poluăr i i  aerului  şi  
creşterea ef icienţei  energet ice.  

              Se considera ca implementarea proiectului „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE 
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE POJORATA SI FUNDU MOLDOVEI, 



JUDETUL SUCEAVA”, alaturi de celelalte proiecte desfasurate in comuna POJORATA, vor contribui 
la modernizarea zonei , cresterea nivelului de trai al locuitorilor, posibilitatea de dezvoltare a agentilor 
economici existenti si atragerea de noi investitii, crearea de noi locuri de munca.  

Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea necesității, oportunității și 

potențialului economic „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR 

NATURALE IN COMUNELE POJORATA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA” prin 

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor populatiei si  a agentilor 

economici din zona legate de alimentarea cu gaze naturale a comunei  

           Finanţarea totala a proiectului  „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A 
GAZELOR NATURALE IN COMUNELE POJORATA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL 
SUCEAVA”este  de: 

   

    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  FUNDU MOLDOVEI (cu TVA) =  18.785.669,61 LEI din care: 

    buget de stat 18.531.262,37 LEI 

    buget local  254.407,24 LEI 
 

                            Șef birou,                                                     Consilier superior, 

         Mihai – Cristian CÂRLOANȚĂ                                    Toader Daniel FISUȘ 

 


