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HOTĂRÂREA NR 21  

privind APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN 

COMUN A PROIECTULUI DE INVESTIȚIE „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în 

comunele Dangeni, Dobarceni si Durnesti din județul Botosani” 

 

 

 

Consiliul Local al Dobarceni, judeţul Botoșani, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară din 

data de 31 03 2022.; 

Având în vedere: 

 Referat de aprobare  nr 65/2 03 2022  al domnul Primar Bunduc Dorel, prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. 

 Având in vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021  pentru 

aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny"; 

 Referatul de specialitate al domnului viceprimar al comunei Dobarceni, judeţul Botoșani 

prin care se solicită implementarea proiectului „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în 

comunele Dangeni, Dobarceni si Durnesti din județul Botoșani '' 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv: 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

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

h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

j) Art.89 (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ 

 

Luând act de:Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, înregistrat cu nr.64 din data de 2 03 2022, prin care se motivează, în drept și în 

fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității; 
a) Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Dobarceni, județul Botoșani; 

în temeiul prevederilor: art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART 1. Se aprobă acordul de PARTENERIAT încheiat între UAT Comuna Dangeni prin Consiliul 

local al comunei Dangeni - UAT Comuna Dobarceni prin Consiliul local al comunei Dobarceni si UAT 



Comuna Durnesti prin Consiliul local al comunei Durnesti, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, pentru realizarea în comun a proiectului de investiție „Înființare rețea 

de distribuție gaze naturale în comunele Dangeni, Dobarceni si Durnesti din județul Botosani”. 

 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. primar al comunei 

Dobarceni,  dl. Bunduc Dorel. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Dobarceni, în termenul 

prevăzut de lege,  

 Primarului Comunei Dobarceni, județul Botoșani ; 

 Prefectului județului Botoșani, 

 Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Dobarceni. 

 

Prezenta hotărâre a fost adopta astazi.31 03 2022, cu un număr de 11 voturi pentru, voturi abţineri.- 

voturi împotrivă - din totalul de 11 consilieri / membri prezenţi. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 HODAN NECULAI  

 

                                                                                                                              

CONTRASEMNEAZA , 

SECRETAR GENERAL  

.CIMBRU LILIANA. 

DOBARCENI. 

 

Nr 21/31 03 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


