
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL FLORICA 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Acordului de parteneriat  în vederea implementării proiectului  

de investiție  

” ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU” 

 

 Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzau; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare prezentat de domnul Ion Zaharia, primarul comunei 
Florica, înregistrat la nr. 324/23.02.2021, 

- raportul compartimentului urbanism, înregistrat la nr. 328/23.03.2021 
 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Florica,  
- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor natuarle în vederea 
creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare 
a activităților de transport, distribuție și consum final- Axa prioritară 8 ” Sisteme 
inteligente și sustenabile de transport al anergiei electrice și gazelor naturale”, 
Obiectivul Specific 8.2 ”Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”; 

- prevederile art. 89 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(2) lit. e) şi alin.(9) lit. a)  , art.139 alin.(3) 
lit. f)   şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,	

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă  asocierea  UAT comuna Florica, judetul Buzău cu UAT 
comuna Mihailesti, județul Buzău și UAT comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzău și 
încheierea  Acordului de parteneriat în vederea obținerii finanțării și implementării  
proiectului  de investiție ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU” prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 8 ” Sisteme inteligente 
și sustenabile de transport al anergiei electrice și gazelor naturale”, Obiectivul Specific 
8.2 ”Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor 
naturale cu alte state vecine”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2  Se vor asigura resursele financiare necesare implementării proiectului 
”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU” în condițiile rambursării /decontării ulterioare 
a cheltuielilor din instrumente structurale.  



Art.3 Se imputernicește domnul NECULAI STOICA ,Primarul comunei Glodeanu 
Sărat, județul Buzău, să semneze în numele comunelor Mihailesti și Florica, Acordul 
de parteneriat, cererea de finanțare, contractul de finanțare, precum și orice alte 
documente necesare implementării proiectului ” ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ 
DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU”  
în condiții optime.  

Art.4 Primarul comunei Florica şi compartimentul buget- finanţe-contabilitate 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 De comunicarea prezentei persoanelor şi instituţiilor interesate răspunde 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Florica, judeţul Buzău. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
            Consilier local,                                                   Contrasemnează, 
            Lupu Cristian                                     Secretar general delegat comună 
                                                                                  Lupu Marcelica Adriana 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 25.02.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de __voturi pentru , 
__ abtineri si ___ voturi impotriva , din numarul total de ____consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta. 
 

  


