
ROMANIA 

COMUNA BALAN 

JUDETUL SALAJ 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 25 
12 aprilie 2022 

privind aprobarea asocierii UAT Comuna Bălan, cu UAT Comuna Creaca şi UAT 
Comuna Gârbou, judeţul Sălaj, în vederea realizării în comun a proiectului 

A " 

INFIINŢARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR 
NATURALE ÎN COMUNA BĂLAN, COMUNA CREACA ŞI COMUNA GÂRBOV, 

JUDEŢUL SĂLAJ", 

Consiliul Local al comunei Bălan, întrunit în şedinta ordinară, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1519 din 11.04. 2022 a domnului Pop Daniel , primarul comunei 
Bălan; 

- Raportul de specialitate nr.1521 din 11 .04.2022 întocmit de Compartimentul Urbanism din 
cadrul Primăriei comunei Bălan, Judeţul Sălaj ; 

- Raportul de avizare nr. 1524 din 11.04.2022 a comisiei de specialitate; 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
- Prevederile art. 2 şi art. 4 alin. (1) lit. c din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny"; 
- Prevederile art 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny"; 
- Prevederile art. 89 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
-Prevederile ORDIN nr. 278/167 /2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului naţional de investiţii„ Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii 

prevăzută la art. 4 alin,(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 182 alin. (1 ) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă asocierea UAT Comuna Bălan, cu UAT Comuna Creaca şi UAT comuna 
Gârbou, judeţul Sălaj, conform Acordului de p_arteneriat prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Asocierea se constituie în scopul realizării în comun a obiectivului de investiţii 

„ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE 



ÎN COMUNA BĂLAN, COMUNA CREA CA ŞI COMUNA GÂRBOU. JUDETUL SAVLAJ" . , ' 

Şl depunerea proiectului pe platforma MDLPA- Programul Naţional de Investiţii 
,,ANGHEL SALIGNY". 

Art.3. Se mandatează domnul POP DANIEL, în calitate de Primar al Comunei Bălan, să 
reprezinte şi sa semneze în numele şi pentru Comuna Bălan, Acordul de parteneriat precum şi 
toate documentele necesare în legatură cu obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE REŢEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA BĂLAN, 
COMUNA CREA CA ŞI COMUNA GÂRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ". 

Art.4 . Se aprobă desemnarea U.A.T Comuna Creaca, lider al parteneriatului şi 

semnarea/transmiterea tuturor documentelor emise şi solicitate în numele şi pentru parteneriat 
de către reprezentantul legal al U .A. T Comuna Creaca. 

Art. 5. Se desemnează domnul TEREC IOAN EUGEN, primar al comunei Creaca, ca 
reprezentant legal al liderului asocierii şi al proiectului ,JNFIINŢARE REŢEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA BĂLAN, 
COMUNA CREACA ŞI COMUNA GÂRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ" atât în relaţia cu 
finanţatorul, cât şi în relaţia cu terţii . 

Art.6. Partenerii acordului de parteneriat se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării 
acordului de parteneriat să înfiinţeze Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în vederea 
solicitării includerii în Programul Naţional Anghel Saligny a obiectivelor de investiţi i. 

Art.7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate şi de ordonator principal de credite. 

Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bălan. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Sălaj şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin afişarea la sediul primăriei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Pintican David - Nicolae 

CONTRASEMNEAZA 
Secretar General comuna 

Avram S•p7il• 


