ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI
JUDETUL NEAMT
TEL / FAX: 0233/789385
E-mail:
primariadraganesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA
NR.4 DIN 18.02.2020
Privind aprobare arealizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE
REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA DRAGANESTI, JUDEȚUL NEAMT”

Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă
extraordinară în data de 18.02.2020, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de
11 în funcţie, şedinţa fiind publica;
Ținând cont de referatul nr.379 din14.02.2020, întocmit de viceprimarul comunei Draganesti, prin
care solicit adoptarea unei hotărâri prin care se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate pentru
“ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA DRAGANESTI JUDEȚUL
NEAMT”;

Avândînvedere:
- expunerea de motive a primarului comunei DRAGANESTI din care reiese necesitatea și oportunitatea
investiției;
- interesul major la comunei DRAGANESTI județul Neamt, pentru dezvoltarea unei infrastructure moderne
și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publica;
- în conformitate cu prevederileLegii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- ținând cont de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- ținând cont de prevederile Legii nr.50/1991,privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberal acces la informaţii de interes public;
-prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislative pentru elaborarea actelor normative,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- în temeiul prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrative;

H O T A R A S T E:
Art.1 (1).Se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate“ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA DRAGANESTI JUDEȚUL NEAMT”;
(2). Se aprobă realizarea studiilor de teren, notei conceptuale și temei de proiectare premergătoare realizării
studiului de fezabilitate in valoare de 80.000,00lei la care se adauga TVA in valoare de 15.200,00lei.

(3). Se aprobă realizarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării investiției și implementării
proiectului in valoare de 50.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 9.500,00 lei.
Art.2 Rețeaua de distribuție gaze naturale în comuna DRAGANESTI se va realiza pe satele
componente după cum urmează:
- Satul Draganesti pentru un număr de 258 gospodării,institutii publice 9, agenti economici 14;
- Satul Ortasti pentru un număr de 139 gospodării, institutii publice 3, agenti economici 7;
- Satul Rasca pentru un număr de 59 gospodării, institutii publice 1, agenti economici 3;
- Satul Soimaresti pentru un număr de 141gospodării, institutii publice 3, agenti economici7;
Art.3Sumele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, vor fi asigurate
de la bugetul local al comunei DRAGANESTI județulNeamt.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnază Primarul comunei
DRAGANESTI județulNeamt;
Art.5 Cu data prezentei hotărâri, prevederile contrare se abrogă;
Art.6 Secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale DRAGANESTI va comunica, în
termen legal, prezenta hotarare, Primarului comunei DRAGANESTI, Institutiei Prefectului – judetul Neamt,
pentru exercitarea controlului de legalite si compartimentelor resposabile.
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