ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 59/2020
privind includerea investiției comune „ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ȘI RACORDAREA
GOSPODĂRIILOR ȘI CONSUMATORILOR NONCASNICI PUBLICI ÎN
COMUNELE TOMEȘTI, CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI
MODERNIZAREA REȚELEI EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”
în programul de investiții și în proiecția de buget
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința extraordinară din data de 15
septembrie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 132/2020, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
-referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Dănești în calitatea sa de
inițiator înregistrat cu nr. 221/11.09.2020 prin care se susține necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea localității
-raportul de specialitate întocmit de către consilierul contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 222/11.09.2020;
-avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare muncă şi protecţie
socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Dănești;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr. 12/2020 privind aprobarea
bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile:
-art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
-Ordinului MFE 936 din 17.08.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului
aferent apelului POIM/859/8/2/Creșterea gradului de interconectare a Sistemului
Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine/2/Creșterea gradului de
interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state
vecine;
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În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1), art.139 alin.(1), alin. (3) lit. a) şi art.
196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă actualizarea programului de investiții al Comunei Cârța în
conformitate cu Studiul de fezabilitate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local,
având ca denumire ”ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE
DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR SI
CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI IN COMUNELE TOMEȘTI,
CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI
EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”.
Art. 2. Se angajează pentru includerea în bugetul local respectiv în
proiecțiile de buget sursele bugetare necesare pentru realizarea proiectului
”ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE
GAZE
NATURALE
SI
RACORDAREA
GOSPODARILOR
SI
CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI IN COMUNELE TOMEȘTI,
CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI
EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC” după și cu condiția semnării
contractului de finanțare, atât pentru cheltuieli finanțate din FEDR și Bugetul de stat,
cât și din bugetul local.
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Dănești.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general
al comunei Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și Instituției
Prefectului județului Harghita, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei, precum și pe pagina de internet www.danfalva.ro.
Comuna Dănești, la 15 septembrie 2020
Președintele de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate:
Gál Kálmán
Secretarul general al C O M U N E I DĂNEȘTI
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