
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. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Rodica Busuioc  

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 13 aprilie  2022 

Nr.30 

 

U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei 

_____________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


