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HOTARAREA nr. 29/2022

        privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului
de  investitii  Dezvoltarea rețelelor  inteligente  de  distribuție  a gazelor  naturale,  precum și  de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comunele Hoceni, Crețesti,
Dimitrie Cantemir și Pădureni, judetul Vaslui

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Pădureni  Nr.52  /18.04. 2022 ;
- Raportul compartimentului contabilitate şi achiziţii publice din aparatul de specialitate al primarului;
In temeiul prevederilor:
- art.  41 si art.  44 alin.  1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și
completările ulterioare
- art. 4, alin (1) lit. „e” din Ordonanta de Urgenta nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de
Investii „ Anghel Saligny”
- art.7, alin. (1) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 278/2022
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021
pentru  aprobarea  Programului  National  de  Investitii  „Anghel  Saligny”  pentru  categoria  de  investie
prevazuta la art. 4 alin (1) lit. „e” din OUG nr.95/2021
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
- art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Pădureni , judeţul Vaslui  ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1.  – Se aprobă depunerea  Cererii de Finantare  a obiectivului de investii  “Dezvoltarea
rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale,  precum și  de  integrare  a  activităților  de
transport, distribuție si consum final in comunele Hoceni, Crețesti, Dimitrie Cantemir și Pădureni,
judetul Vaslui”  în cadrul Programul Național de Investiții Anghel Saligny. 

           Art. 2. - Se aprobă Devizul General estimativ al obiectivului de investitii „Dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și de integrare a activităților de transport,
distribuție si consum final in comunele Hoceni, Crețesti,  Dimitrie Cantemir și Pădureni, judetul
Vaslui”, conform Anexei nr. 2 - Deviz General, care face parte din prezenta Hotarare. 



         Art. 3.  – Se aproba nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al Comunei Hoceni din
judetul Vaslui pentru depunerea cererii de finantare la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
a  proiectului  „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale,  precum  și  de
integrare  a  activităților  de  transport,  distribuție  si  consum final  in  comunele  Hoceni,  Crețesti,
Dimitrie Cantemir și Pădureni, judetul Vaslui”– Dl. Vasile ȚABĂRĂ – Primar al Comunei Hoceni,
judetul Vaslui.

          Art. 4. – Ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari va fi asigurata de catre Primarul comunei
Pădureni  iar  prin  grija  secretarului  general  UAT Pădureni  ,  cate  o copie  din prezenta  se  va inainta
Instituției Prefectului – judetului Vaslui si o va aduce la cunostinta locuitorilor prin afisare si pe site-ul
propriu: www.padurenivs.ro 

Pădureni   19 aprilie 2022

         PRESEDINTE DE SEDINTA
          CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA -MIHAELA

Contrasemnează

Secretar General al comunei Pădureni

Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   19 aprilie  2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …8..   voturi”pentru”, din    ....8.....  consilieri prezenti la sedinta.

http://www.padurenivs.ro/
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