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HOTARAREA NR.  32/30.07.2015 

 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
30.07.2015, 

Vazand expunerea de motive a Primarului com. Stefanestii de Jos, dl. Anghel Rababoc, 
prin care se propune aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie “extindere retea gaze naturale 
pe str. Mesteacanului in com. Stefanestii de Jos”, 

Tinand cont de prevederile art. 44 si urm. din Legea 273/2006, legea privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Avand in vedere prevederile art. 108 si 151 din Legea 123/2012, legea energiei electrice si 
a gazelor naturale, cu modificarile ulterioare,  

Cu aplicarea HCL nr. 5/ 2015, privind adoptarea bugetului com. Stefanestii de Jos,  

Tinand cont de art. 36 alin. 4, lit. d) din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, 
republicata si reactualizata 

In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTARASTE 

 

Art. 1. Aproba lucrarile in valoare totala de 29.519,44 lei, cu TVA privind obiectivul de 
investitii  “extindere retea gaze naturale str. Mesteacanului din com. Stefanestii de Jos”. 

Art. 2. Aproba cofinantarea in suma de 28.929,20 lei, cu TVA, a obiectivului de investitii 
“extindere retea gaze naturale str. Mesteacanului din com. Stefanestii de Jos”, conform anexei 1 
ce face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 3. Aproba incheierea contractului de cofinantare in vederea extinderii sistemului de 
distribuitie gaze naturale prin extinderea conductei si cedarea investitiei realizate in patrimoniul 
GDF Suez Energy Romania. 

Art. 3. Imputerniceste Primarul com. Stefanestii de Jos, dl. Anghel Rababoc, in vederea 
semnarii contractului de cofinantare. 

Art. 4. Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin 
compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului propriu de lucru. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                               SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 12 

 

Cu un numar de ___12___ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 


