ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI
CONSILIUL LOCAL
email:comunamagiresti@yahoo.com
Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200

HOTARAREA
nr. 14 din 24.03.2022
pentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Măgirești, Comuna Ardeoani
și Comuna Scorțeni pentru realizarea obiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREȘTI,
ARDEOANI ȘI SCORȚENI, JUDEȚUL BACĂU” în vederea depunerii cererii de finanțare în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Local al comunei Măgireşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
24.03.2022

Având în vedere :
 Referatul de aprobare înregistrat sub numărul 2230/16.03.2022 si proiectul initiat de
primarul comunei Măgiresti,
 Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Măgireşti nr.
2231/16.03.2022
 Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Măgireşti
In baza prevederilor:
 O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
 art. 44, alin 1 Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
 art. 89, alin 8 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
 Ordonanta de Urgenta nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii ”Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
 Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului
energiei 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.
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,lit d) si ale art.
196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Măgirești, Comuna
Ardeoani și Comuna Scorțeni pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ
DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREȘTI, ARDEOANI ȘI
SCORȚENI, JUDEȚUL BACĂU” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții „Sisteme de distribuție a gazelor
naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor
naturale”, acord de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandateaza primarul comunei Magiresti, judetul Bacau – Cada Ionica cetatean
roman cu domiciliul in localitatea Comuna Magiresti, judetul Bacau, posesor al CI seria XC, nr
916062, sa semneze in numele si pe seama comunei Magiresti Acordul de parteneriat.prevazut la art.
1 din rezenta hotarare.
Art.3. Se mandatează primarul Comunei Măgirești pentru a semna și a depune cererea de
finanțare în numele parteneriatului constituit: Comuna Măgirești, Comuna Ardeoani și Comuna
Scorțeni pentru realizarea obiectivul de investiții DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREȘTI, ARDEOANI ȘI SCORȚENI,
JUDEȚUL BACĂU.
Art. 4 La data prezentei se abroga prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Magiresti
nr. 48 din 21.08.2020 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre comuna Magiresti,
judetul Bacau si comuna Ardeoani, judetul Bacau in vederea implementarii activităţilor aferente
proiectului: Infiintare sistem de distrubutie gaze naturale in comuna Magiresti, judetul Bacau, care
este depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.
Art. 5 Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Comunei Măgireşti, Prefectului Judeţului
Bacău şi va fi adusă la cunoştinţa publică în condiţiile legii.
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voturi pentru, - .voturi împotrivă, - abţineri de cei consilieri locali prezenţi

