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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru 
proiectul „Extindere sistem distibuție cu rețele inteligente de distribuție a gazelor 

naturale în Mun. Vatra Dornei din județul Suceava”, în cadrul Programului 
Național de Investiții Anghel Saligny a obiectivelor de investiții din categoria 
prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

5/2021, respectiv sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamente 
și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale 

 
                                                            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                    intrunit in sedinta  de indata  in data de  13 aprilie  2022 
 

               
        Având în vedere referatul de aprobare nr.11193/12.04.2022 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr.11194/12.04.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     
         În conformitate cu Programul Național de Investiții Anghel Saligny a obiectivelor de 
investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 5/2021, respectiv sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv 
branșamente și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale; 
         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG 
nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice;  
         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) alin.(4) lit.(d), art. 139, alin. (3),lit.(a), art. 196, 
alin.(1), lit. a), O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
            ART 1. Se aprobă  cererea de finanțare și a devizului general pentru proiectul 
„Extindere sistem distibuție cu rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Mun. 
Vatra Dornei din județul Suceava”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel 
Saligny a obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2021, respectiv sisteme de distribuție a gazelor 
naturale, inclusiv branșamente și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale. 
    Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere sistem distibuție cu rețele 
inteligente de distribuție a gazelor naturale în Mun. Vatra Dornei din județul Suceava”, în 
cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny in suma de 19.327.318,98 lei cu 
TVA, din care: 
- Buget de stat (finanțare nerambursabilă) 16.153.153,90 lei cu TVA 
- Buget local (contribuție proprie) 3.174.165,08 lei cu TVA 

Art.3  Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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