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HOTĂRÂRE
privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul:
“INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
DE INTERES PUBLIC IN COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL
NEAMT”
Consiliul local al comunei Razboieni, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa
extraordinara, online, covocare de `ndat\, din data de 14.04.2022, ora 09.00;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
Art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;
Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (1) lit. c) alin. (3) si art. 30 alin. (1) si (2) din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicä legislativä pentru elaborarea
actelor normative, republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare;
Art. 4 alin.l, lit. "d" - OUG nr. 95/ 2021 pentru aprobarea Prigramului
National de Investitii "Anghel Saligny;
Ordinul Ministerului Dezvoltarii , Lucrarilor si Administratiei nr. 1333/
2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului pentru aprobarea
Programului National de Investitii "Anghel Saligny";
Art. 23 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparent decizionala in
administratia publica locala,
HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Luând act de:
✓ referatul de aprobare înregistrat sub nr. 85/12.04.2022;
✓ raportul compartiment lui de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 84/12.04.2022;
✓ avizul favorabil nr. 15/14.04.2022, înregistrat sub nr. 90/14.04.2022 al Comisiei
pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,

juridică și de disciplină.
~n temeiul prevederile art. 139 și ale art. 196 alin. 1) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T | R |{ T E :
Art. 1. - Se aprobă realizarea OBIECTIVULUI “INFIINTARE SISTEM
DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DE INTERES PUBLIC IN
COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT” , denumit în continuare
Proiectul.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de
investiție “INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
DE INTERES PUBLIC IN COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”
conform anexei Deviz General estimativ, parte integrantă din prezenta hotărâre,
după cum urmează:
Indicatori economici
• Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
41.075.585,85 lei
din care C+M, inclusiv TVA
38.208.933,22 lei
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finantarii.
Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul
acesteia, în dubla sa calitate de ordonator principal de credite.
Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Războieni.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
general al comunei Războieni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei
Războieni, Institutiei Prefectului -Județul Neamț și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.comunarazboieni.ro.
Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

Nr. 17 din 14 aprilie 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.
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