
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat  între Unitatea Administrativ Teritorială  

Oraș Dolhasca si Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dolhești, pentru realizarea 

proiectului de dezvoltare de interes zonal ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE 

DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN ORAȘUL DOLHASCA ȘI COMUNA 

DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii “Anghel Saligny și asocierea acestora în scopul realizării în 

comun a acestui proiect 
 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

 -  referatul de aprobare  cu nr. 6636  din 15.04.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 6637 din 15.04.2022, întocmit de Compartimentul de 

specialitate; 

  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi 

de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social – culturale, culte, protecţie copii. 

  În conformitate cu prevederile : 

-   O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, 

-  Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administraţiei 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 Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții 

prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

- O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 89, alin. (1), (2) și  (8) și ale art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

  În temeiul art.129, alin (2), lit. b) și art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș 

Dolhasca și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dolhești, pentru realizarea proiectului de 

dezvoltare de interes zonal ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN ORAȘUL DOLHASCA ȘI COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL 

SUCEAVA“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea elaborării 

și depunerii documentației necesare finanțării proiectului prin Programul Național de Investiții 

“Anghel Saligny”, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Dolhasca , județ Suceava, fiind desemnată 

Lider Parteneriat. 

  



Art.2. Se aprobă depunerea proiectului de dezvoltare de interes zonal ,,ÎNFIINȚARE 

REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN ORAȘUL 

DOLHASCA ȘI COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“, în cadrul Acordului de 

parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Dolhasca și Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Dolhești. 
 

 Art.3. Se aprobă asocierea între Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Dolhasca și 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dolhești, în scopul realizării în comun a proiectului de 

dezvoltare de interes zonal ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN ORAȘUL DOLHASCA ȘI COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL 

SUCEAVA”. 

 Art.4. Se aprobă efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară, întocmirea și elaborarea actului constitutiv și a statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară, în conformitate cu prevederile HG nr.855/2008, Anexa nr.1 și nr.2, 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.5. Se mandatează Primarul orașului Dolhasca, județul Suceava, dl. Isachi Decebal 

Dumitru  ca reprezentant al Orașului Dolhasca, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară și să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială Oraș 

Dolhasca, județ Suceava,  Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. 

 

Art.6. Se aprobă desemnarea Primarului orașului Dolhasca, județul Suceava, dl. Isachi 

Decebal Dumitru în calitate de Președinte al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară constituită conform prevederilor Art. 3 și 4 din prezenta hotărâre. 

 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul orașului Dolhasca, 

județul Suceava, dl. Isachi Decebal Dumitru. 

 

Art.8. Prezenta hotărare se va comunica Instituției Prefectului – Județul Suceava, primarului 

Orașului Dolhasca, județul Suceava, Direcției Buget-Finanțe a UAT Oraș Dolhasca și altor instituții 

abilitate. 

 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Ungureanu Adrian 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                  Pavăl Maricica 
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