ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.57
din 23.09.2022
privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie gaze
naturale pe straza „Păşunii" din comuna Sălsig, judeţul Maramureş"
Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat
sub nr.58 din 13.09.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei
înregistrat sub nr.2767 din 13.09.2022, privind aprobarea realizării obiectivului de
investiţii „Extindere reţea distribuţie gaze naturale pe straza „Păşunii" din comuna
Sălsig, judeţul Maramureş";
-raportul compartimentului de resort nr.2768 din 13.09.2022;
Luând în considerare;
-Avizul favorabil nr.13 din 22.09.2022 emis de „Comisia pentru buget-finante,
proiecte, agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte", din cadrul
Consiliului Local Sălsig ;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile:
- art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale conform
carora „(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror
finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor
finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de
autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative,
cu modificările şi completările ulterioare;
-art.46 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
în temeiul art.129 alin. (2) lit.„b", art.139 alin.(l) si art.196 alin.(l) lit.„a" din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Sălsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23
septembrie 2022
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.(l)Se aproba realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea de gaze
naturale pe strada „Păşunii" în comuna Sălsig, judeţul Maramureş".
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(2) Finanţarea obiectivului prevăzut la alin.(l) se asigura integral, din bugetul
local al comunei Salsig.
Art.2.Se împuterniceşte primarul comunei Salsig, prin compartimentul financiarcontabil, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
-compartiment financiar-contabil;
- dosar şedinţa;
-afisaj;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 10 absenţi: — .
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 „împotriva",
0 „abţineri".
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