ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTĂRÂRE
prvind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SFANTU GHEORGHE
JUDETUL IALOMITA “
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita intrunit in sedinta extraordinara din data de
15 decembrie 2020
Având în vedere preveerile:
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 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;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 art.1 si art.5 din H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ,
Ținând seama de prevederile Ghidului solicitantului - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A
FONDURILOR - Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii
nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de
transport, distribuţie şi consum final, in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 20142020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d")
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând act de:
• referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Sfantu Gheorghe, în calitatea
sa de inițiator, înregistrat cu nr. 5761 din 11.12.2020 , prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
• raportul viceprimarului comunei Sfantu Gheorghe, înregistrat cu nr. 5762 din
11.12.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
• avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr.5762 din 11.12.2020
• raportul comisiei pentru agricultura,amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu
si turism nr. 16/15.12.2020
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judet Ialomita
H O TARAS T E :
Art. 1.Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic si implementarea proiectului
,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Sfantu Gheorghe, judetul
Ialomita“
Art. 2. Se aproba documentatia tehnica faza SF, Devizul General si a principalilor indicatori

tehnico – economici pentru proiectul ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in
comuna Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita “,(denumit in continuare ,,Proiect”),conform Anexei,
care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aproba finantarea din bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe a cheltuielilor proprii
aferente Proiectului, care se vor prevede în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în
cazul obținerii finanțării prin POIM , potrivit legii.
Art. 4. Numărul gospodariilor institutii publice și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa
caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate
și de ordonator principal de credite .
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul .comunei ,
domnul Teculescu Petru- Madalin .
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Ialomita și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și prin mijloace electronice .
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