
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                                                

COMUNA SĂSCIORI 

CONSILIUL LOCAL  

                                                                    

H O T Ă R Â R E A  nr.47/2021 

privind  aprobarea documentului de sinteza integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor 

Săsciori, Șugag și Blandiana, în cadrul programului de investiții "Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 

siguranță, eficiență în operare, precum și integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final” 

 

Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară cu 

convocare de îndată - în ziua de  27 august 2021, ora 16,30 ; 

 Luând în dezbatere: 

 -HOTĂRÂREA nr.111/2020 privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT în 

vederea accesării programului de investiții "Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, 

precum și integrare a activităților de transport, distribuție și consum final” 

 --Proiectul de hotărâre nr. 163/27.08.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de 

hotărâre, viceprimarul comunei Săsciori, dl. Nicoară Gheorghe; 

 -Referatul de aprobare nr. 164/27.08.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de 

hotărâre, viceprimarul comunei Săsciori, dl. Nicoară Gheorghe; 

 -Raportul de specialitate nr. 165/27.08.2021 întocmit de către dl.Muntean Ioan Marius -

consilierul Primarului comunei Săsciori; 

 - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-

financiara, amenajarea teritoriului si urbanism; 

 - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism 

 Ținând cont de documentul de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor  ale 

comunelor Săsciori, Șugag și Blandiana, elaborat de firma SC. SST GRUP TERMO SRL, judetul 

Iasi, înregistraat la Primăria Comunei Săsciori cu nr.7486/26.08.2021; 

 Având în vedere: 

 - prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea 

creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și integrare a 

activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel:POIM/859/8/2- Dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale-2020-Miniterul Fondurilor Europene; 

 - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020-Axa prioritară & Sisteme 

inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale  obiectivul 

Specific 8,2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Internațional de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine; 

− art. 44 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțateKdinKfonduriKpublice; 

 În baza art.139 alin 3, lit si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

HOTĂRÂRE: 

 



 Art. 1 Se aprobă documentul de sinteza integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor 

Săsciori, Șugag și Blandiana, în cadrul programului de investiții "Dezvoltarea rețelelor inteligente 

de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în 

operare, precum și integrare a activităților de transport, distribuție și consum final”, conform anexei 

parte integrantă din prezenta hotărâre(document de sintexză). 

 Art. 2 Primarul comunei SĂSCIORI, dl. Nicolae Florin Morar este responsabil pentru 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul instituției la adresa 

www.comunasasciori.ro  și se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 

Săsciori, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-județul Alba și primarilor 

comunelor membre în parteneriat. 

 

 

Săsciori la 27 august 2021 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 

                CONSILIER,                       p. Secretarul general al comunei, 

             MIRCA NICOLAE                      Maria-Monica Ilea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


