
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 
CONSILIUL LOCAL  

 
  HOTĂRÂRE 

Nr. 131 din 16.12.2022 
Privind aprobarea participării UAT Săbăoani, județul Neamț pentru cofinanțarea extinderii rețelei electrice 

pe strada V. Alecsandri, sat Traian, Romanței și Mioriței sat Săbăoani, com. Săbăoani  
 

Având in vedere: 
• referatul de aprobare a d-nului Florin VÎRGĂ -primarul comunei Săbăoani; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate; 
• adresele transmise de Delgaz Grid pentru realizarea extinderii rețelei electrice pe străzile V. Alecsandri 

(Traian), Romanței și Mioriței (Săbăoani); 
 
În baza prevederilor : 

• Prevederile HG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

• Art. 46 alin. 3 din Legea nr 273/2006 - privind finanțele publice locale. 

În temeiul  prevederilor  art. 139 alin (1) si (2), si art.196,197,198 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ:   
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săbăoani, județul Neamț, în 
vederea cofinanțării extinderii rețelelor electrice, astfel: 

a) Str. V. Alecsandri, sat Traian, com. Săbăoani, județul Neamț în sumă de 56.012,52 lei fără 
TVA, respectiv 66.654,9 lei TVA inclus; 

b) Str. Romanței, sat Săbăoani, jud. Neamț în sumă de 81.623,83 lei fără TVA, respectiv 
97.132,36 lei TVA inclus; 

c) Str. Mioriței, sat Săbăoani, jud. Neamț în sumă de 57.516,81 lei fără TVA, respectiv 68.445,01 
lei TVA inclus.  

Art. 2. Se împuternicește pe d-nul Florin VÎRGĂ, în calitate de primar al comunei Săbăoani, județul 
Neamț, în vederea semnării contractului de cofinanțare încheiat cu Delgaz Grid S.A., pentru extinderea rețelei 
electrice, pe strada V. Alecsandri, sat Traian și Romanței și Mioriței sat Săbăoani, com. Săbăoani.  

Art. 3. Primarul com. Săbăoani, jud. Neamț, va asigura aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei 
hotărâri. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Neamț și Delgaz GRID SA. 

 
 
 
 

         Contrasemnează,              Președinte de ședință, 
    SECRETAR GENERAL,                   CONSILIER , 
 Ec. ROBU MARICICA                        ANTOCI IOSIF  
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 0 ”impotrivă”  0 ”abțineri” fiind prezenți  17 
consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 



 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR….../2022 
Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …./…../2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


