COMUNA POSTA CALNAU

Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariacilnau@yahoo.com

Nr. 19/02.03.2022
PROIECT DE
PENTRU APROBAREA
, A DEVIZULUI GENERAL I A
INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INV
ÎNFII
DISTR
NATURALE ÎN COM
în cadrul
Anghel Saligny

Consiliul Local al comunei
data de 09.03.2022

,

în

Având în vedere:
referatul de aprobare al
60/02.03.2022
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului
61/02.03.2022,
raportul comisiilor de specialitate ale
te cu nr.
62/02.03.2022,
alin.
Legea nr. 199/1997;
2009 p
ulterioare, referitoare la contracte sau
Legea nr. 273/2006 p

ulterioare;
Anghel

Saligny
art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind no
republ
p
nr.57/2019 privind Codul administrativ

e;
Codul administrativ;

Art. 1

obiectivului de investi ii
,

Anghel Saligny conform anexei nr.1
Art. 2
o

ÎNFIIN ARE DI
, conform anexei nr.2.

Art. 3
, conform anexei nr.3
rijinul compartimentelor de specialitate, va

Art. 4. Primarul comune
ad
Art. 5.

secre
tu
www.comunapostacilnau.ro

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
ENACHE ANA

,

COMUNA POSTA CALNAU

Nr.60/02.03.2022

Sat/ Com. Posta Calnau, Jud. B u
Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariapostacalnau@gmail.com

REFERAT
PENTRU APROBAREA
, A DEVIZULUI GENERAL
INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INV
ÎNFII
DISTR
NATURALE ÎN COM

Anghel Saligny
Domnilor consilieri,
Asa cum cunoasteti din anii anteriori, una din dorintele cetatenilor din comuna noastra, exprimata in
adunarile cetatenesti, este sa fie adusa reteaua de distributie gaze naturale si in comuna noastra.
Prin programele guvernamentale deschise in acest sens au mai fost depuse documentatii care nu au fost
finantate si care nu mai sunt valabile, fiind nevoie de reactualizarea acestora conform legilor in vigoare.
Prin adresa M
la publicarea în M.O. al Româiei , Partea I a Normeler metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Anghel
Saligny",
P
95/2021 ,p
extinderea sistemului de distr
-teritoriale;
gazelor naturale.
de
site-

Anghel Saligny", care va fi disponibil atât pe
(www.mdlpa.ro),
cât
si
în
platforma
A
a)Devizul general estimativ;
b)

investitii.mdlpa.ro .
documente:

-teritoria
c)
gaze na

u aprobarea parteneriatului în vederea
administrativ-

a)

u

b) acceptul concesionarului privind preluarea în operare a serviciului
e 45 de zile de la publicarea în Monitorul
O
de
izarea sumelor de la
bugetul de stat nu se va realiza conform principiului primul venit
în termenul de 45 de zile fiind luate în considerare la aplicarea criteriilor de prioritizare, indiferent de data
î
In acest sens este necesara aprobarea
, A DEVIZULUI GENERAL
INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INV
ÎNFII
DISTR
NATURALE ÎN COM
în cadrul
Anghel Salignyîn forma initiata.
Primar,
MUNTEANU SORIN

COMUNA POSTA CALNAU
Sat/ Com. Posta Calnau, Jud.
Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariapostacalnau@gmail.com
Nr. 61/02.03.2022
RAPORT
PENTRU APROBAREA CERE
, A DEVIZULUI GENERAL
INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INV
ÎNFII
DISTR
NATURALE ÎN COM

Anghel Saligny
Avand în vedere referatul Primarului comunei
nr. 60/02.03.2022 prin care propune spre
dezbatere si aprobarea Consiliului Local Posta Calnau a proiectul de hotarare privind aprobarea APROBAREA
, A DEVIZULUI GENERAL
NDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI DE INV
ÎNFII
NATURALE ÎN COM
Anghel Saligny avandu-se în
-art. 120 si art. 121, alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
-art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr. 199/1997;
-prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
P
95/2021 ,p
extinderea sistemului de distr
gaze na
-teritoriale;
- modernizarea sist
ne în platform
adresa: https://inves
onal de Invest
siteplatforma
A
a)Devizul general estimativ;
b)

Anghel Saligny", care va fi disponibil atât pe
(www.mdlpa.ro),
cât
si
în

investitii.mdlpa.ro .
rcate în
de Dezvo

-teritoriale membre ale p
lit. a);
u aprobarea parteneriatului în vederea

c)

rnizarea
administrativc)
onarului serv
d)
re se pot depune întrOficial, iar s
te în Normele metodologice. Astfel, repartizarea sumelor de la
bugetul de stat nu se va realiza conform principiului primul venit
în termenul de 45 de zile fiind luate în considerare la aplicarea criteriilor de prioritizare, indiferent de data
In acest sens este necesara aprobarea APROBAREA
, A DEVIZULUI
GENERAL
AI OBIECTIVULUI DE INV
ÎNFII
ISTR
NATURALE ÎN COM
Anghel Saligny în forma initiata.

INSPECTOR ,
Munteanu Alexandra Georgiana

