
ROMANIA 

COMUNA BALAN 

JUDETUL SALAJ 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 26 
12 aprilie 2022 

privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ a obiectivului de 
investiţii „ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE 

ÎN COMUNA BĂLAN, COMUNA CREA CA ŞI COMUNA GÂRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ" pentru 

finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii „ANGHEL SALIGNY" 

Consiliul Local al comunei Bălan, întrunit în şedinta ordinară 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.1518 din 11.04.2022 a domnului Pop Daniel , primarul comunei 
Bălan; 

- Raportul de specialitate nr. 1520 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 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 ) ş i (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE REŢEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA BĂLAN, 
COMUNA CREA CA ŞI COMUNA GÂRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ", în vederea includerii la 
finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", conform Anexei nr. I care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă depunerea Cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii 
„ÎNFIINTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE 
ÎN COMUNA BĂLAN, COMUNA CREA CA ŞI COMUNA GÂRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ", 
în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny". 



Art.3. (1) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii ÎNFIINTARE " . 
REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA 
BĂLAN, COMUNA CREACA ŞI COMUNA GÂRBOU, JUDEŢUL SĂLAJ", precum şi 
valoarea totală a investiţiei în cuantum de 129,827,075.64 lei (TVA inclus), conform Anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

(2) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii aferent Comunei 

Bălan precum şi valoarea totală a investiţiei în cuantum de 42,578,422.37 lei ( TVA inclus), 
conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Comunei Bălan a sumei de 805,031 .11 lei 
(TVA inclus), reprezentând cofinanţarea la bugetul total al proiectului, reprezentând cheltuieli 
neeligibile. 

Art.5. (1) Se împuterniceşte primarul comunei Creaca, dl. Terec Ioan Eugen, ca reprezentant 
legal al liderului asocierii, să semneze toate actele necesare pentru depunerea cererii de 
finanţare. 

(2) După înfiinţarea ADI - ului dl. Terec Ioan Eugen va fi Preşedintele Asociaţiei de 

dezvoltare Intercomunitară formată din Comunele Creaca, Bălan şi Gârbou ş i va semna toate 
documentele pentru obţinerea finanţării şi implementarea proiectului. 

Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bălan. 

Art.7. 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 Sebastian - Vasile 


