
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
C.I.F.5398331

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                    webb:www.chislaz.ro

                                                                
                                                              H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi ii  “Înfiin are re eaț ț ț
inteligentă de distribu ie a gazelor naturale în comuna Chi laz,jude ul Bihor” ț ș ș

                Având în vedere:
                 -proiectul  de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai
obiectivului de investi ii “Înfiin are re ea inteligentă de distribu ie a gazelor naturale în comunaț ț ț ț
Chi laz,jude ul Bihor”,ini iat de primarul comunei;ș ț ț
                 -referatul de aprobare cu nr.1.541 din 11 aprilie 2022 al primarului  comunei;
                 -raportul de specialitate nr.1.542 din 11 aprilie 2022 i avizul comisiei de specialitate aș
consiliului local;
              inînd seama de:Ț
                 -Ghidul solicitantului i Normele metodologice pentru punerea în aplicare aș
prevederilor  Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.95/2021  pentru  aprobarea  Programuluiț ț
na ional de investi ii „Anghel Saligny”,pentru categoriile de investi ii prevăzute la art.4 alin.(1)ț ț ț
lit.e)  din  Ordonan a  de  urgen ă  nr.95/2021,aprobate  prin  Ordinul  Ministeruluiț ț
Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei nr.278/2022;ș ț
                 -art.10 alin.(4) lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de
elaborare  i  con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferenteș ț ț
obiectivelor/proiectelor de investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
                 -art.4 lit.e) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobareaț ț
Programului na ional de investi ii „Anghel Saligny”;ț ț
                 -art.44 din Legea finan elor publice locale nr.273/2006,cu modificările i completărileț ș
ulterioare;
               În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d),art.139 alin.(3)ț
lit.g) i ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codulș ț ț
administrativ,
               Consiliul local al comunei Chi lazș

                                                             H O T Ă R Ă  T E :Ș

               Art.1.-Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investi ii „Înfiin are re eaț ț ț
inteligentă de distribu ie a gazelor naturale în comuna Chi laz,jude ul Bihor”  ,conform anexeiț ș ț
nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă necesitatea i oportunitatea obiectivului de investi ii „Înfiin are re eaș ț ț ț
inteligentă de distribu ie a gazelor naturale în vederea cre terii nivelului de flexibilitate ,siguran ăț ș ț
i  eficien ă în operare în comuna Chi laz,jude ul  Bihor”,prin Programul na ional  de investi iiș ț ș ț ț ț

„Anghel Saligny”.



               Art.3.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii„Înfiin areț ț
re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuna  Chi laz,jude ul  Bihor”  conformț ț ș ț
anexei nr.2 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.4.În cazul aprobării  finan ării  prin Programul na ional  de investi ii  Anghelț ț ț
Saligny,consiliul  local se angajează să includă investi ia în bugetul de venitui i cheltuieli  alț ș
comunei Chi laz,jude ul Bihor i să suporte cheltuielile neeligibile a a cum sunt ele definite înș ț ș ș
devizul general.
               Art.5.Persoana desemnată ca reprezentant legal al comunei Chi laz în rela ia cuș ț
finan atorul  pe  toată  perioada  derulării  proiectuluiț  cu  titlul  “Înfiin are  re ea  inteligentă  deț ț
distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuna  Chi laz,jude ul  Bihor”  este  domnul  Bezi  Georgeț ș ș
Dorin,primarul comunei.
              Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează domnul Beziț
George  Dorin,primarul  comunei,prin  compartimentele  finan e,contabilitate  respectiv  achizi iiț ț
publice.
              Art.7.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se comunică:ș
                        -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                        -primarului comunei;
                        -compartimentelor finan e,contabilitate i achizi ii publice.     ț ș ț

               
                 Pre edinte de edin ă,         ș ș ț
                      Gavril Demjen
                                                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                        Ioan TIRITEU

Nr.24 din 19 aprilie 2022.


