
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție:

,,ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SĂRATA, JUDEȚUL BACĂU”
prin programul Anghel Saligny

Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău,întrunit în ședința ordinară din data
de 31.03.2022

Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Sărata , înregistrat sub nr.24/1 din 31.03.2022, de

raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.1835 din 31.03.2022, precum și de
avizele nr. 70/71/72 din 31.03.2022 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;

În baza prevederilor :
- Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi

a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,
cu modificările și completările ulterioare; art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și copletările ulterioare ; Ordinul pentru aprobarea standardelor de cost aferente
obiectivelor de investiții prevăzute la art.2 din OUG 95 / 2021 pentru aprobarea programului Anghel
Saligny;Ordinul nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de
investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 95/2021- art. 7, alin. (1), lit. b privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului
general aferent investiției prin hotărâre de consiliu local; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

Luând în considerare adresele email nr. 1847 /31.03.2022 și nr. 1849 / 31.03.2022 ale
SC APOPI & BLUMEN SRL IAȘI;

În temeiul art. 129 alin.(2)  lit.b), alin. (4) lit. d) , art.139 alin. (3) lit. a) , art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție: „INFIINTARE SISTEM DE
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SARATA, JUDETUL BACAU”  care se depune spre finanțare
prin programul Anghel Saligny , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE IN COMUNA SARATA, JUDETUL BACAU” în cuantum de 17.797.563,37 lei cu TVA inclus, din
care 16.898.243,73 lei cu TVA inclus din buget de stat și 899.319,64 lei cu TVA inclus din buget local,
conform devizului prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei SARATA, reprezentând achitarea tuturor
eventualelor cheltuieli neeligibile ale proiectului în sumă de 899.319,64 lei cu TVA inclus.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
,,INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SARATA, JUDETUL BACAU”,
pentru implementarea tuturor activităților în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei
SARATA.

Art.5. Consiliul Local al comunei SARATA va asigura rectificarea bugetului local la momentul
constituirii surselor de venit, precum și oricând pe parcursul proiectului, în eventualitatea suportării unor
cheltuieli conexe sau neeligibile.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din Programului National de Investiții Anghel Saligny.



Art.7. Se vor asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, achiziționate în cadrul
proiectului.

Art.8. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna Irina Argatu, primarul Comunei
SARATA, judeţul BACAU.

Art.9. Primarul Comunei SARATA, judeţul BACAU va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, prin compartimentele urbanism și financiar – contabil.

Art.10. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art.11. Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr.15/23.03.2022 se abrogă.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei

Sărata, compartimentelor nominalizate la art.9 , precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul
Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Șenchea Gabriel Cristina Sandu
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Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


