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HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

Nr.36 din 26.04.2022 
 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Dobârlău și 

comuna Chichiș, în vederea includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” a obiectivului ” Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele 

Dobârlău și Chichiș, județul Covasna ” 

 

     Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

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

b) art.3 și art.4 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), lit.d) și lit.e), alin.(7) lit.n), alin.(9) lit.c), art.89 alin.(8), art.139 

alin.(1) și alin.(3) lit. d) și lit.f), art.197, art.199  alin.(1) și alin.(2)  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

d) art.4 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”  

e) Ordinului comun nr.278/167/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației și Ministerului Energiei privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național 

de Investiții ”Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.e) din 

Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel 

Saligny”;  

h) Ordinul nr.1330-947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii 

prevazute l art. 4 alin (1) lit.e) din   Ordonanta de urgenta a  Guvernului  nr.95/2021 pentru  

aprobarea Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administratia 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si 

urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al Comisiei pentru administrația publică 

locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru activități social-

culturale, culte, învățămînt, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport 

d) Avizul secretarului general al comunei nr..362022 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.l. Se aprobä încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Dobârlău și Comuna Chichiș 

, județul Covasna în vederea includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a 



obiectivului ” Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Dobârlău și Chichiș, 

județul Covasna ”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Dobârlău  domnul Bogdan Barbu să semneze Acordul de 

parteneriat prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre, precum și orice document necesar realizării 

parteneriatului în numele comunei Dobârlău, județul Covasna, în calitate de Lider de parteneriat.- 

partener 1. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei Dobârlău.  

Art.4. Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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