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P R O I E C T      D E      H O T Ă R Â R E    NR. 35 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, Județul Buzău” în 
vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel 

Saligny" 
                                                                              
                                                                                                            Avizat Secretar general, 
                                                                                                           Valentino Adrian Cotruță 

 
 
 
Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- raportul comun al administratorului public, Stancu Sandu și compartimentului de  
contabilitate, înregistrat la nr. 6184/22.04.2022 prin care solicită emiterea unei hotărâri a 
Consiliului local privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, 
Județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de 
Investiții ”Anghel Saligny"; 
      -  referatul de aprobare nr. 6185/22.04.2022, pe proiectul de hotărâre, al Primarului 
orașului Pogoanele, în calitate de inițiator, prin care s-a argumentat necesitatea aprobării 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare 
rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, Județul Buzău” 
     -  prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiții Anghel Saligny, precum şi ale Ordinului Ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 de aprobare a Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 
     -  prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) si e) si art. 140 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
   Art. 1   Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
,,Înființare rețea de distribuție gaze naturale în oraș Pogoanele, Județul Buzău" în vederea 
includerii și finanțării investiției prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”, 
prevăzuți in Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 



              Art. 2  Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel 
Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții "Înființare rețea de distribuție 
gaze naturale în oraș Pogoanele, Județul Buzău", conform Anexelor nr. 2 și 3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre, documente ce urmează a fi depuse prin grija Primarului 
Orașului Pogoanele, în vederea obţinerii finanţării. 

Art. 3 Se desemnează dl. Florin Dumitrașcu, Primarul orașului Pogoanele, ca şi 
persoană însărcinata cu depunerea Documentelor necesare obținerii finanțării prin Programul 
Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții menționat la art. 1 

Art. 4 Primarul Orașului Pogoanele va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri informând Consiliul Local al Orașului Pogoanele, județul Buzău, asupra modului de 
îndeplinire. 

Art.  5  Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
      Art.  6  Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  

persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/ . 
 
 
 
 

Inițiator, 
Primar, ing. Florin Dumitrașcu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


