
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA  HĂRMĂNEȘTI 

 

PROIECT DE   H O T Ă R Â R E nr. 17/18.04.2022 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții "Aducțiune gaz metan în comunele Todirești și Hărmănești și instalarea rețelelor de 

distribuție" 

 

Având în vedere: 

-  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 

“Anghel Saligny”; 

- Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică. 

Ținând cont de: 

-  referatul de aprobare nr. 1983/18.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții "Aducțiune gaz metan în comunele Todirești și Hărmănești și instalarea 

rețelelor de distribuție"; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 68/19.12.2019 privind aprobarea înființării “Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Todirești - Hărmănești”; 

În temeiul  art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Consiliul Local al comunei Hărmănești, județul Iași, întrunit în ședința din data de .... 

 

PROPUNE : 
 

Art.1. Consiliul local al comunei Hărmănești aprobă prin prezenta Cererea de finantare (Anexa 1 la 

normele metodologice) 

Art 2. Se aprobă necesitatea,  oportunitatea și implementarea proiectului "Aducțiune gaz metan în 

comunele Todirești și Hărmănești și instalarea rețelelor de distribuție" în vederea accesării „Programului 

Național de Investiții “Anghel Saligny”; 

Art. 3.  Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin „Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, potrivit legii. 

Art. 4. Consiliul local al comunei Hărmănești aprobă prin prezenta indicatorii economici ai investiției 

prevăzuți în proiect: DEVIZ GENERAL – Componenta Hărmănești (Anexa 2.1  „Deviz general”), conform 

anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție – Componenta Hărmănești în sumă de 16 

429 979,05 lei inclusiv TVA; 

            Art. 6. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în sumă totală de 

602 140  lei inclusiv TVA. 



Art. 7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de 

ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 8.  Comuna Hărmănești urmează a fi reprezentată, în calitate de solicitant în cadrul Programului, 

prin reprezentantul legal – primar Secrieru Ioan, în vederea realizării tuturor activităților necesare elaborării, 

depunerii, contractării și implementării Proiectului. 

 Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Hărmănești, 

județul Iași. 

Art. 10. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea în termen legal a prezentei hotărâri 

Primarului comunei Hărmăneşti, Compartimentului contabilitate, Compartimentului  achiziţii publice precum și 

Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru controlul legalităţii asupra actelor administrative. 

 

Primar, 

Secrieru Ioan 


