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HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru
obiectivul de investiție „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”
Consiliul Local al comunei R\zboieni, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa extraordinară, de `ndat\,
`n data de 14 aprilie 2022, ora 09.00;

Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 88/13.04.2022, a primarului comunei, domnul Sebastian-Bogdan
}ar\lung\;
b) prevederile art. 4, alin.(1), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului Naţional de Investiții “Anghel Saligny”;
c) Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 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;
d) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
e) Acordul 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, în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local R\zboieni nr. 12 din 05.04.2022;
f) Raportul de specialitate a compartimentului financiar contabil nr. 87/13.04.2022 [i avizul
favorabil nr. 16/14.04.2022, înregistrat sub nr. 91/14.04.2022 al Comisiei pentru activități
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin.(14) și art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă depunerea cererii de finanțare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" pentru obiectivul de investiţie „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”, conform anexei 1, care face parte integrant\ din prezenta hot\r=re.
Art.2 Se aprobă devizul general estimativ aferent cererii de finanțare, conform anexei 2, care
face parte integrant\ din prezenta hotărâre.

Art.3 Art.3 Se desemnează primarul comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț, d-nul
Sorin Ouatu, a lua toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
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. 18 din 14 aprilie 2022.

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