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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii 

“Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila, judetul Brasov” 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință extraordinară de indata, în data de 
17.03.2022 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 5220/15.03.2022 și raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 5221/15.03.2022 prin care s-a propus aprobarea cererii de 
finantare si a devizului general al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie gaze 
naturale in comuna Budila, judetul Brasov” 

 
Având in vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei si al ministrului 
energiei nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 
Investitii „Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 
95/2021 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- SF intocmit de SC ENVI GRUP PROIECT CONSULT SRL 

-         prevederile HG. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiiolor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
-  O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
-  Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, 
-       Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. d), alin (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 
137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 



- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă cererea de finanțare a obiectivului de investiții “Infiintare sistem de 

distributie gaze naturale in comuna Budila, judetul Brasov” prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G nr. 95/2021, conform Anexei nr.1 care face parte integranta 

din prezenta hotarare.  

Art. 2. Se aprobă devizul general  al obiectivului  de investiții “Infiintare sistem de 

distributie gaze naturale in comuna Budila, judetul Brasov”, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare.  

  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar-Contabil, 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Institutiei Prefectului - Judetul 

Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 11 consilieri locali din numarul 

total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 11 voturi pentru. 
 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  GANEA MARIAN                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                          BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


