
 

 

PROIECT 

Nr.1662 din 13.04.2022 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

HOTĂRÂRE 

 

 

privind aprobarea documentației în vederea finanțării obiectivului de investiții 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA 

TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e) 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana 

Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr.1661 din 13.04.2022 prezentat de domnul Constantin-Octavian 

Cojocariu-primarul comunei Bălăceana privind necesitatea realizarii obiectivului de investitii 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA 

TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e); 

-raportul de specialitate întocmit  de doamna Pelealbă Maria, consilier cl.I superior în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, nr.1666 din 13.04.2022; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecția mediului și turism înregistrat cu nr.1674 din 13.04.2022; 

-prevederile O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel 

Saligny” , ale Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administrației și al 

ministrului energiei nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 pentru arobarea Programului National de Investitii 

“Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art.4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021, respectiv pentru categoria de investiții ,, sisteme de distribuție 

a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport 

al gazelor naturale”. 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) litera b), alin. (4), litera d), art. 139 alin. 1, 

art. 196 alin. (1)lit. a) și lit.b) din Ordonanţă de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA 

TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, 

conform O.U.G. nr.95/2021 pentru categoria de investiții prevăzută la art.4 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021. 

Art.2. Conform H.C.L. nr .65 din 02 decembrie 2020 emisa de Consiliul Local al comunei 

Bălăceana privind aprobarea cooperării comunei Bălăceana, cu comuna Stroiești, comuna Ilișești 

și comuna Todirești, se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,,ÎNFIINȚARE 

REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA  

 



 

 

 

BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA TODIREȘTI, 

JUDEȚUL SUCEAVA“ prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, conform O.U.G.  

nr.95/2021 pentru categoria de investiții prevăzută la art.4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 95/2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aproba depunerea cererii  de finantare si devizul general estimativ pentru 

investiția ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR 

NATURALE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, 

COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 si 

Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor OUG nr.95/2021 pentru arobarea Programului National de Investitii “Anghel 

Saligny”, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul Comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Suceava, 

primarului Comunei Bălăceana, judetul Suceava, M.D.L.P.A. si altor instituții abilitate. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

 

Primar- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr.1661 din 13.04.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea documentației în vederea finanțării obiectivului de investiții 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA 

TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e) 

  

          La baza iniţierii prezentului proiect de hotărâre  au stat prevederile art. art.4 alin.(1) lit. e) 

din O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, 

Comuna noastră are în perspectivă dezoltarea infrastructurii de utilităţi pentru care este 

nevoie de oportunitati de finantare prin programe guvernamentale si europene nerambursabile.  

           Întrucât pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul diverselor măsuri 

de finanţare este necesară îndeplinirea unor condiţii anume specificate în Ghidul Solicitantului iar 

în lipsa acestora nu sunt maximizate şansele Comunei Bălăceana de a accesa fonduri pentru 

derularea diverselor proiecte de investiţii, am considerat că este oportună aprobarea cooperării 

comunei Bălăceana cu comuna Stroieşti, Comuna Ilișești şi Comuna Todireşti pentru 

implementarea proiectului ce priveşte reţelei inteligente de distribuţie a gazelor  naturale în aceste 

comune. 

 Astfel prin H.C.L. nr. 65 din 02 decembrie 2020 emisa de Consiliul Local al comunei 

Bălăceana s-a aprobat cooperarea comunei Bălăceana, cu comuna Stroiești, comuna Ilișești și 

comuna Todirești. 

Mentionam, în acest context, că în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.e şi alin.9 

lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunele pot coopera în vederea realizării 

unor proiecte de dezvoltare locală şi zonală.  

O astfel de cooperare a fost necesară  întrucât comuna noastră nu are un mare număr de 

locuitori - potrivit rezultatelor oficiale de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor iar acestea 

sunt luate ca referinţă în calcularea punctajului proiectelor depuse.  

Ca urmare a unei analize documentate rezultă că punctajul pe care  Comuna Bălăceana îl 

poate obţine în eventualitatea depunerii unui proiect pe infrastructură de utilităţi abia dacă 

depăşeste pragul de calitate, existând riscul ca la nivel naţional (competitia de proiecte fiind la 

nivel de ţară) să fie comune care să obtina un punctaj mult mai bun iar noi să nu reuşim să 

atragem finantarea. De aceea, una dintre soluţiile cele mai bune pentru a putea îndeplini condiţii 

de acest gen a fost  tocmai cooperarea cu Comuna Stroieşti, Comuna Ilișești şi Comuna Todireşti 

în scopul realizării în comun a acestui proiect de dezvoltare de interes local si zonal şi eventual, 

într-un orizon de timp mai mult sau mai putin îndepărtat, în functie de modul în care vor evolua 

lucrurile în anii următori, pentru furnizarea în comun a unor servicii publice necesare ridicării 

standardului de viaţă a cetăţenilor. 

            Demersul a fost iniţiat anul acesta, în contextul în care la sesiunile de depunere de proiecte 

de anii trecuţi s-au înregistrat unele dificultati. Credem că mai ales în perspectiva lansării imediate 

a unei sesiunii, rămâne în continuare oportună cooperarea acestor UAT-uri pentru a putea 

valorifica rapid şansele de la Măsurile de finanţare pentru care s-au deschis şi se vor mai deschide 

sesiuni de depunere de proiecte.  

 Prin art.4 alin.(1) lit. e) O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii “Anghel Saligny”, ) se pot realiza  sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a 

branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

            Drept  pentru care supun dezbaterii, analizei şi aprobării prezentul proiect de hotarare în 

forma prezentată 

Initiator, 

Primar – Cojocariu Constantin-Octavian 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr. 1666 din 13.04.2022 

 

                                              RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentației în vederea finanțării obiectivului de investiții 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA 

TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e) 

        

          La baza iniţierii prezentului proiect de hotărâre  au stat prevederile art. art.4 alin.(1) lit. e) 

din O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, 

Comuna noastră are în perspectivă dezoltarea infrastructurii de utilităţi pentru care este 

nevoie de oportunitati de finantare prin programe guvernamentale si europene nerambursabile.  

           Întrucât pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul diverselor măsuri 

de finanţare este necesară îndeplinirea unor condiţii anume specificate în Ghidul Solicitantului iar 

în lipsa acestora nu sunt maximizate şansele Comunei Bălăceana de a accesa fonduri pentru 

derularea diverselor proiecte de investiţii, am considerat că este oportună aprobarea cooperării 

comunei Bălăceana cu comuna Stroieşti, Comuna Ilișești şi Comuna Todireşti pentru 

implementarea proiectului ce priveşte reţelei inteligente de distribuţie a gazelor  naturale în aceste 

comune. 

 Astfel prin H.C.L. nr. 65 din 02 decembrie 2020 emisa de Consiliul Local al comunei 

Bălăceana s-a aprobat cooperarea comunei Bălăceana, cu comuna Stroiești, comuna Ilișești și 

comuna Todirești. 

Mentionam, în acest context, că în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.e şi alin.9 

lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunele pot coopera în vederea realizării 

unor proiecte de dezvoltare locală şi zonală.  

O astfel de cooperare a fost necesară  întrucât comuna noastră nu are un mare număr de 

locuitori - potrivit rezultatelor oficiale de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor iar acestea 

sunt luate ca referinţă în calcularea punctajului proiectelor depuse.  

Ca urmare a unei analize documentate rezultă că punctajul pe care  Comuna Bălăceana îl 

poate obţine în eventualitatea depunerii unui proiect pe infrastructură de utilităţi abia dacă 

depăşeste pragul de calitate, existând riscul ca la nivel naţional (competitia de proiecte fiind la 

nivel de ţară) să fie comune care să obtina un punctaj mult mai bun iar noi să nu reuşim să 

atragem finantarea. De aceea, una dintre soluţiile cele mai bune pentru a putea îndeplini condiţii 

de acest gen a fost  tocmai cooperarea cu Comuna Stroieşti, Comuna Ilișești şi Comuna Todireşti 

în scopul realizării în comun a acestui proiect de dezvoltare de interes local si zonal şi eventual, 

într-un orizon de timp mai mult sau mai putin îndepărtat, în functie de modul în care vor evolua 

lucrurile în anii următori, pentru furnizarea în comun a unor servicii publice necesare ridicării 

standardului de viaţă a cetăţenilor. 

            Demersul a fost iniţiat anul acesta, în contextul în care la sesiunile de depunere de proiecte 

de anii trecuţi s-au înregistrat unele dificultati. Credem că mai ales în perspectiva lansării imediate 

a unei sesiunii, rămâne în continuare oportună cooperarea acestor UAT-uri pentru a putea 

valorifica rapid şansele de la Măsurile de finanţare pentru care s-au deschis şi se vor mai deschide 

sesiuni de depunere de proiecte.  

 Prin art.4 alin.(1) lit. e) O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii “Anghel Saligny”, ) se pot realiza  sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a 

branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

            Drept  pentru care supun dezbaterii, analizei şi aprobării prezentul proiect de hotarare în 

forma prezentată 

Consilier cl.I principal (inginer),Pelealbă Maria 

 



 

 R O M Â N I A 

 JUDETUL SUCEAVA 

 COMUNA BĂLĂCEANA 

 CONSILIUL LOCAL 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protecţia mediului şi turism 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

Nr.1674 din 13.04.2022 

privind aprobarea documentației în vederea finanțării obiectivului de investiții 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA 

TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e) 

  

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, 

servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în ședință de lucru, luând spre 

analiză și dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei 

Bălăceana, județul Suceava cu privire la aprobarea documentației în vederea finanțării 

obiectivului de investiții ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA 

ILIȘEȘTI, COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e). 

 Constată că proiectul de hotărâre își găsește pe deplin justificarea și necesitatea, fiind 

inițiat în vederea asigurării cadrului legal necesar efectuării de vânzări de terenuri aparținând 

domeniului privat al comunei . 

 În consecință, comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre și propune 

Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată.  

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

 

 
   

Presedinte de comisie,                                                   Secretarul comisiei, 

 

                  Todiraş Constantin                                                           Grosu Georgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


