
 ROMÂNIA                                                                             
 JUDEŢUL ALBA
 COMUNA SĂSCIORI                          
 CONSILIUL LOCAL

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”
 

Consiliul Local al Comunei Sasciori, jud. Alba, intrunit în şedinţă – extraordinară - în ziua 
de 15 decembrie 2020;

Luand in dezbatere :       
-Proiectul de hotărâre 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”

- referatul de aprobare la  proiectul  de hotarare 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”
 -raportul de specialitate întocmit  de consilierul primarului comunei Săsciori;

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 buget – finanţe si urbanism ;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate nr. 3 juridica ;
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;

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

-Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul art.89, art.129 alin(1), alin.(2) lit.e și alin(9) lit.c, art.139 alin(3) lit.f, art.196 

alin(1) lit.a și art.197 alin(1)-(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă  participarea comunei Săsciori, județul Alba în cadrul Parteneriatului cu 
localitatea Șugag și localitatea Blandiana , pentru accesarea 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 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local a tuturor sumelor reprezentând cheltuieli 
conexe ce pot apărea pe toată durata implementarii 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”.

Art. 3. Se mandatează domnul Morar Nicolae Florin-primarul comunai Săsciori, județul 
Alba să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Săsciori, județul Alba.

Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL 
nr.86/2020.

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul instituției la adresa www.comunasasciori.ro    și
se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Săsciori, Instituției Prefectului-județul
Alba și primarilor comunelor membre în parteneriat.

Săsciori la 15 decembrie 2020

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
                CONSILIER,                   p. Secretar General al comunei,
         Cibu Ștefan                                           Ilea Maria Monica

Prezenta Hotarare a fost adoptata cu un numar de14  voturi favorabile, valabil exprimate,
care reprezinta 100% din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor
prezenti.

http://www.comunasasciori.ro/

	Săsciori la 15 decembrie 2020

