ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind aprobarea implementării obiectivului de investiţii ,, Înfiinţare Sistem inteligent de distribuţie
gaze naturale,, în comuna Balaciu judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
de îndată , astăzi 03.12.2020.

Având în vedere :

- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5034
din 27.11.2020

În conformitate cu:

prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.74, alin.(1) din ORDINUL nr. 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Examinând :
-

-

avizul nr.4989 din 02.12.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
şi privat
avizul nr.5003 din 02.12.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
avizul nr. 5020 din 02.12.2020 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de
disciplină
raportul nr.4958 din 27.11.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 4974 din 27.11.2020

În temeiul art.129 alin.(4) lit.d) raportat la alin.(2) lit. b) , a art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă documentaţia Nota conceptuală şi Referat de necesitate privind
necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de investiţii ,, Înfiinţare Sistem inteligent de distribuţie

gaze naturale,, conform anexelor nr.1-2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aproba initierea procedurilor pentru realizarea investitiei “Infiintare sistem inteligent
de distribuţie gaze naturale”, în comuna Balaciu , judetul Ialomita.

Art.3 - Se aproba demararea procedurilor pentru contractarea serviciilor de întocmire a
Studiului de fezabilitate, consultanta, studii de teren (topo si geo)

pentru obiectivul de investitii

“Infiintare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale”, în comuna Balaciu , judetul Ialomita.
Art.4 - Se împuterniceşte Primarul comunei Balaciu domnul MIHU CORNEL să semneze toate
documentele necesare realizării obiectivului de investiţii propus prin prezenta hotărâre.
Art.5 – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în
termenele legale: primarului comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate,
Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial
local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de indată din data
de 03.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de
9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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