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                                                              H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  încheierii  unui  Acord  de  parteneriat  între  comunele
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i Cetariu în vederea depunerii unui proiect  cu titlulș ș ș ș
“Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  ”  în  cadrul  Programului  na ional  deș ș ș ș ț
investi ii “Anghel Saligny” ț

                Având în vedere:
                 -proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între
comunele  Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  în  vederea  depunerii  unuiș ș ș ș
proiect   cu  titlul   “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  ”  în  cadrul  Programului  na ional  deș ș ș ș ț
investi ii “Anghel Saligny”  ,ini iat de primarul comunei;ț ț
                 -referatul de aprobare cu nr.1.543 din 11 aprilie 2022 al primarului  comunei;
                 -raportul de specialitate nr. 1.544 din 11 aprilie 2022 i avizul comisiei de specialitateș
a 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.35 din Legea finan elor publice locale nr.273/2006,cu modificările i completărileț ș
ulterioare;
                 -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
               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  încheierea  unui  acord  de  parteneriat  între  comunele
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  în  vederea  depunerii  unui  proiect  înș ș ș ș
cadrul Programului  na ional  de  investi ii  “Anghel  Saligny”  conform  anexei  care  face  parteț ț
integrantă din prezenta hotărâre.



              Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează domnul Beziț
George Dorin,primarul comunei.
              Art.3.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.22 din 19 aprilie 2022.


