
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTURUGENI 

 

                                                           H O T A R A R E 

privind aprobarea cererii de finantare si devizului general estimativ al obiectivului de investitie 

“Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele Buturugeni,Padureni,Posta si Podu 

Ilfovatului,apartinatoare comunei Buturugeni,judetul Giurgiu” intocmite in vederea includerii la 

finantare in cadrul Programului National de Investitii- Anghel Saligny 

 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

Avand in vedere : 

-referatul de aprobare al primarului nr.2390/18.04.2022 

-raportul compartimentului de specialitate nr.2391/18.04.2022 

-avizul comisiei de specialitate nr. 

-prevederile art.44 aliniatul 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

-prevederile art.4 alin.1,litera e din OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de 

Investitii “Anghel Saligny” 

-prevederile art.6 aliniatul 1 litera a si b din Ordinul 1333/2021 al Ministerului Dezvoltarii 

Lucrarilor Publice si Administratiei privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii 

Anghel Saligny pentru categoriile de investitii prevazute la art.4,alin.1,litera “a-d”din OUG 

nr.95/2021 

-prevederile art.129 aliniatul 2 litera b,aliniatul 4,litera d din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul nr.196 aliniatul 1 litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

                                                             H O T A R A S T E : 

Art.1 (1)-Se aproba cererea de finantare in vederea includerii la finantare a obiectivului de investitii 

“Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele Buturugeni,Padureni,Posta si Podu 

Ilfovatului,apartinatoare comunei Buturugeni,judetul Giurgiu” in vederea includerii la finantarea 

acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , conform anexei 1. 

      (2)-Se aproba devizul general estimativ al obiectivului de investitie  “Infiintare sistem de 

distributie gaze naturale in satele Buturugeni,Padureni,Posta si Podu Ilfovatului,apartinatoare 

comunei Buturugeni,judetul Giurgiu” in valoare de 37.866.528,37 lei inclusiv TVA, din care 

suma de 36.067.853,29 lei inclusiv TVA,se va aloca de la bugetul de stat iar suma de 

1.798.675,08 lei,inclusiv TVA se va suporta din bugetul local al comunei Buturugeni ,conform 

anexei 2. 

      (3)-Se aproba alocarea din bugetul local al comunei Buturugeni a sumei de 1.798.675,08 

lei,reprezentand cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului. 

Art.2-Primarul comunei Buturugeni,domnul Preda Dumitru se imputerniceste sa duca la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari,sa semneze toate actele necesare pentru obtinerea 

finantarii si incheierea contractului de finantare,sa semneze contractul de finantare si toate 

inscrisurile necesare pentru obtinerea finantarii,implementarea proiectului si decontarea 

cheltuielilor aferente. 



Art,3 Secretarul general al comunei va comunica in termen legal copii ale prezentei hotarari 

Institutiei Prefectului,judetul Giurgiu pentru controlul legalitati,o va aduce la cunostinta 

primarului si o va afisa pe pagina de internet a Institutiei www.comunabuturugeni.ro si in 

locurile special amenajate pentru a fi adusa la cunostinta publica. 

                                      

                                                                                                                             Contrasemneaza 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                SECRETAR GENERAL UAT 

                   Barbu Marian                                                                        Stan Dumitru 

 

Buturugeni 

Nr.22/19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


