
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

 

privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investitii “ Infiintare a sistemului de 

distributie a gazelor naturale in comuna Nuci, judetul Ilfov” 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

  

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci; 

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nuci prin care 

s-a propus aprobarea cererii de finantare ai a devizului general al obiectivului de 

investitii ; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate; 

- Prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 

investitii “ 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 OUG 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 finantele publice locale; 

- Prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si 

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificarile si 

completarile ulterioare’ 



- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice’ 

- În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.d),alin.(4), lit.d), alin.(7), 

lit.n),coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E 

 
 

Art.1-  Se aproba Cererea de finantare in vederea includerii la finantare a 

obiectivului de investitii “ Infiintare a sistemului de distributie a gazelor 

naturale in Comuna Nuci, judetul Ilfov” in Programul National de Investitii  

“ Anghel Saligny” conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 2 – Se aproba Devizul general estimativ al obiectivului de investitii  

“ Infiintare a sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Nuci,judetul 

Ilfov” , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 – Primarul comunei Nuci va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Art. 4 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija 

Secretarului General al comunei Nuci. 

 

 

 

 

      

  Contrasemneaza, 

Presedinte, 

Ileana Constantin     Secretar General 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 
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