
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 

 
H O T Ă R Â R E   

Nr. 38 din data 7 iunie 2019 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Investitiei 
“ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE IN COMUNA 

ŢIBUCANI, JUDETUL NEAMT” 
 
 
 CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit 
în şedinţa  de îndată din data de 7 iunie 2019; 
 
având în vedere: 

                                                                                          

- interesul major al Comunei ŢIBUCANI, judetul Neamt, pentru dezvoltarea 

unei infrastructuri moderne si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate 

publica, precum si necesitatea accesarii de fondurilor publice relevante 

pentru dezvoltarea durabila a comunitatii; 

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 1 - 11 din Legea Nr. 227/2015, privind Codul fiscal, așa cum a 
fost el modificat prin OUG Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, 
alin. (6) lit. „a” pct. 2, 4, 14, art. 45 alin. (2) lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. 
„ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 
Consiliul local al Comuna ŢIBUCANI, judeţul Neamt 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “ ÎNFIINȚARE 

REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE IN COMUNA ŢIBUCANI, 
JUDETUL NEAMT”, precizați în documentația tehnică întocmită de S.C. PADO 
GROUP INFRASTRUCTURES S.R.L. 

 
Art.2. Valoarea totala a investitiei este  35.281.202,73 lei lei inclusiv 

TVA, din care: 28.510.311,60 lei lei inclusiv TVA, reprezintă C+M. 



Art.3. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei prevăzuți în 
Anexa Nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ce 

vor fi necesare realizării investiției. 

Art.5. Proiectul se va depune spre finanțare la Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză București pentru finanțare prin “Fondul de Dezvolatare și 
Investiții“. 

Art.6. Se numește reprezentant legal al proiectului, Domnul BUTNARIU 
PETRU-DORIN, primarul comunei ȚIBUCANI, județul NEAMȚ. 

Art.7. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților și persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin 
afișaj la sediu instituției. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMENEAZĂ          

 CONSILIER LOCAL,     SECRETARUL COMUNEI,                                        
TATARU CONSTANTIN      J U R I S T                   

                                AMBROSĂ COCA                                                                                                                 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 
consilieri în funcţie 
Redactat și Pprocesat C. Ambrosă 
07.06.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL     
 


