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HOTĂRÂRE nr. 16/2022 

privind aprobarea Devizului General estimativ și al cererii de finanțare aferent 

obiectivului de investiții: 

„Extindere sistem de distribuție gaze naturale comuna Leliceni, satele Leliceni și 
Fitod” 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 30 martie 2022, 

convocată prin Dispoziţia primarului nr. 34/2022.  

 
Având în vedere: 
  

- Proiectul de hotărâre nr. 21/2022 privind aprobarea Devizului General estimativ și al cererii 
de finanțare aferent obiectivului de investiții: “Extindere sistem de distribuție gaze naturale comuna 
Leliceni, satelel Leliceni și Fitod” 
- Referatul de aprobare nr.22/2022 al primarului comunei Leliceni 
- Raportul de specialitate Nr.832/2022 al Compartimentului de specialitate contabilitate-
finanțe, impozite și taxe; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei, 
- Prevederile art. 35 și 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile art. 10., pct. 4) din Anexa nr. 4 la HG 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, 
- Prevederile art. 6 alin. 1) din  Ordinul Nr. 1.333/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației,  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 
- Circulara Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
112793/22.09.2021; 

În conformitate cu art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare și de termenul acordat prin OUG 
95/2021, nu a fost posibilă afișarea proiectului de hotărâre timp de 30 de zile. 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4) lit. d,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă  R Ă  Ş  T E: 
 

 
Art. 1. Se aprobă devizul general estimativ aferent investiţiei „Extindere sistem de distribuție 

gaze naturale comuna Leliceni, satele Leliceni și Fitod”, cuprins în Anexa nr. 1, parte integrantă din 
prezenta Hotărâre.  

 
Art. 2. Se aprobă cererea de finanțare al obiectivului de investiții „Extindere sistem de 

distribuție gaze naturale comuna Leliceni, satele Leliceni și Fitod” ce se va depune în cadrul PNI 
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2., parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 
 
 
 



 
 

 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

Comunei Leliceni. 
 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu: 

o  Primarul comunei Leliceni, 
o  Instituţia Prefectului – judeţul Harghita;  
o Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 

 

  

 

              Președinte de ședință,                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                      Consilier,                 Secretar general al comunei,  
                     Biró Lajos                                                  Molnár Szidonia 

     
 
 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.16 
Adoptată în ședința din data de 30 martie 2022 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 
                      
 


