
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general  estimativ pentru obiectivul de investiţii 

,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

ORAȘUL DOLHASCA ȘI COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ 
 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

 -  referatul de aprobare  cu nr. 6904  din 21.04.2022, la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 6905 din 21.04.2022, 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; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 
 

  În temeiul art.129, alin (1), lit. b), alin. (4), lit. f) 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 cererea de finanțare și devizul general total estimativ  întocmit conform 

anexei nr.2.1 la Normele metodologice  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel 

Saligny", aferente proiectului de investiție ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE 

DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN ORAȘUL DOLHASCA ȘI COMUNA 

DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, conform anexei 1 și 2 care fac parte integrantă la prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ întocmit pentru U.A.T. Oraș Dolhasca, respectiv 

valoarea cofinanțării proprii, conform anexei 3 care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

  



 

Art.3. Primarul oraşului Dolhasca, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Ungureanu Adrian 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                  Pavăl Maricica 
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