
ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                          PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT  Fierbinti Târg, UAT Maia, UAT

Rădulești, UAT Dridu  și UAT Movilița -județul Ialomița - pentru realizarea investiției
“ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI
MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA” 

 
 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de .................. 
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.  ...........
 - raportul  compartimentului de specialitate nr...................  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  ....................
 În conformitate cu prevederile:
 Ghidului Solicitantului – Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa

prioritară 8 „ Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor
naturale” Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”,

 Ordonanței  de  Urgență  nr.  128/2020  privind  unele  măsuri  pentru  aprobarea  Programului
național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a
gazelor naturale;

 Legeii 214/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind
unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților
noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale,

 Legeii nr. 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 Legeii  nr.  544/2001 privind liberul  acces la  informații  de interes  public,  cu modificările  și
completările ulterioare;

 Legeii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii  nr.  51/2006  –  legea  serviciilor  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,  
                                                      H O T Ă R Â Ș T E:
Art.1 (1) Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între UAT Fierbinti Târg, jud. Ialomița, în
calitate de lider de parteneriat și  UAT Maia, jud.Ialomița, UAT Rădulești, jud.Ialomița, UAT Dridu,



jud. Ialomița și UAT Movilița, jud. Ialomița, pentru obținerea unui certificat de urbanism comun
aferent   investiției  “ÎNFIINȚARE  SISTEM  INTELIGENT DE   DISTRIBUȚIE  A GAZELOR
NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI
MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA” conform Anexei nr. 1 la prezenta .

(2)  Se  împuternicește  domnul  GOGA Ioan  ,  primar  al  Comunei  Movilița,  județul  Ialomița,  să
reprezinte Comuna Movilița , județul Ialomita, în cadrul Parteneriatului și să semneze în numele și
pe  seama  Unității  Administrativ Teritoriale  Comuna  Movilița  Acordul  de  Parteneriat  cu  UAT
Fierbinti Târg, jud. Ialomița, UAT Maia, jud.Ialomița, UAT Rădulești, jud.Ialomița și  UAT Dridu,
jud. Ialomița . 
Art.2.  Se revocă HCL nr.35/18-12-2020 
Art.  3. –  Cu aducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează primarul     comunei
MOVILIȚA, judeţul Ialomița prin compartimentele de specialitate  și va fi comunicat prin grija
secretarului general al comunei.

 
INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC
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