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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan
Cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”,
`n vederea depunerii `n cadrul Programului Na]ional de Investi]ii ,,Anghel Saligny’’
Consiliul Local al comunei R\zboieni, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa ordinară, `n data de 5
aprilie 2022, ora 09.00;

-

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 64/29.03.2022 a primarului comunei Razboieni, prin prin care
se propune aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării obiectivului de
investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele Ștefan Cel Mare,
Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”.

Tinand cont de temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) art. 1 alin. 2 lit. f^1 [i ale art. 8 alin. 3 lit. c din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilit\]i publice, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare;
j) OUG nr. 95/2021 privind aprobarea programului de investi]ii „Anghel Saligny”;
k) Ghidul de finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
l) Avizul favorabil nr. 12/05.04.2022, înregistrat sub nr. 79/05.04.2022 al Comisiei pentru
activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c),
a art. 139 alin (3) lit e) și g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art 1. Se aprobă acordul de parteneriat al UAT Comuna R\zboieni prin Consiliul local
al comunei R\zboieni, cu UAT {tefan cel Mare prin Consiliul local al comunei {tefan cel Mare,
UAT Comuna Dragomirești prin Consiliul local al comunei Dragomirești, UAT Bodești prin
Consiliul local al comunei Bodești, UAT Girov prin Consiliul local al comunei Girov, UAT
Dobreni prin Consiliul local al comunei Dobreni, UAT Gârcina prin Consiliul local al comunei

Gârcina și UAT Jude]ul Neam] prin Consiliul Județean Neamț, conform Anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan Cel
Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”, `n
cadrul Programului Na]ional de Investi]ii ’’Anghel Saligny’’.

Art. 2. Primarul comunei Războieni va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art 3. Se desemnează domnul Sebastian-Bogdan ȚARĂLUNGĂ, reprezentant de drept al
Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Războieni, `n vederea semn\rii acordului de
parteneriat.
Art. 4. Prezenta hot\r=re se comunic\ Institu]iei Prefectului-Jude]ului Neam], `n vederea
exercit\rii controlului cu privire la legalitate [i se aduce la cuno[tin]\ public\, prin grija
secretarului general al comunei R\zboieni.

Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

Nr. 12 din 5 aprilie 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.
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