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HOTĂRÂREA  nr.20
din 19 aprilie 2022

          Privind aprobarea cererii  de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de
investitii

“Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea  creşterii  nivelului  de
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie
şi  consum  final  în  comuna  Nădrag  cu  localitatea  aparţinătoare  Crivina,  jueţul  Timiş.  finanţat  prin
Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”.

Consiliul Local al Comunei Nădrag, judeţul Timiş.
            Având în vedere referatul nr.819 din 15.04.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al
proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr.820 din 15.04.2022 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr. 821 din 15.04.2022 al comisiei de specialitate a consiliului
local;
            În temeiul prevederilor:
- art.  41 si art.  44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările iț ș
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.
           În temeiul prevederilor - art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 – Codul 
Administrativ . 
           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

HOTĂRĂ TEȘ
             Art. 1   Se aprobă cererea de finantare si  devizul general estimativ al obiectivului de
investitii

“Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea  creşterii  nivelului  de
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie
şi  consum final  în  comuna  Nădrag cu  localitatea  aparţinătoare  Crivina,  judeţul  Timiş”  finanţat  prin
Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”  conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta Hotărâre;
                 Art. 2 Se aprobă Devizul General estimativ a obiectivului de investitii  “Dezvoltarea reţelelor
inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea  creşterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranţă,
eficienţă în operare, precum si de integrare a  Activităţilor  de transport, distribuţie şi consum final în
comuna Nădrag cu localitatea aparţinătoare Crivina, judeţul Timiş” finanţat prin Programul National de
Investiţii ,,Anghel Saligny”  conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta Hotărâre



                 Art. 3 Se aprobă nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al Comunei Nădrag  judetul
Timiş  în  derularea  proiectului  “Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în
vederea  creşterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranţă,  eficienţă  în  operare,  precum  si  de  integrare  a
Activităţilor   de transport,  distribuţie  şi  consum final  în  comuna Nădrag cu localitatea  aparţinătoare
Crivina, judeţul Timiş” finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny” , în persoana d-
lui.Liviu Muntean primarul  Comunei Nădrag, judeţul Timiş;
                  Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se desemnează dl. Liviu Muntean –
Primarul  Comunei Nădrag, judeţul Timiş.
              Art.  5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  voturi 9 pentru, fiind prezenti 9 dintre cei 11
membri ai consiliului local.
              Art.  6  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului  Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare. 

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                        Schoner Emil

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


