
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Nr.52 din 25.05.2021   

privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., 

referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de 

energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul Neamț 

 

  Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

  Având în vedere: 

− prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 17, alin. (1) din Ordinul ANRE nr. 36/2019, privind 

aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru 

electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

− notificarea Delgaz Grid  S.A. nr. 20467/01.04.2021, înregistrată la Primăria comunei 

Tămășeni sub nr. 3447/27.04.2021, referitoare la extindere rețea energie electrică Zona 

Stadionului; 

  Luând act de: 

− a) referatul de aprobare nr. 3973 din 14.05.2021  a primarului Comunei Tămăşeni, in 

calitatea sa de iniţiator;  

− b)raportul de specialitate  nr. 3974 din 14.05.2021 al compartimentului de specialitate cu 

atribuţii în domeniu;  

− c) avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

   In temeiul art. 129, alin. (2), lit. e”, și alin. (9), lit. ,,a”, ale art.139 , ale art. 140, alin. (1),  si ale 

art.196 alin.(1), lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă scrisoarea de confirmare adresată  Delgaz Grid  S.A., referitoare la acceptarea 

ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stadionului, comuna 

Tămășeni, județul Neamț, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Tămășeni. 

Art.3. Secretarul general al  comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre autorităţilor 

şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                      

ȘTEFAN   ANTONICĂ                                 Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 



ANEXĂ LA HCL NR.52/25.05.2021 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA TĂMĂŞENI 

Nr.        din     

 

 

SCRISOARE DE CONFIRMARE 

 
Referitor la: Extindere rețea energie electrică Zona Stadionului, comuna 

Tămășeni, județul Neamț 

                                                        

 

      Subscrisa Comuna Tămășeni, CIF 2613834, cu sediul în str. Unirii, nr. 157, sat 

Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț, văzând adresa Delgaz Grid  S.A. nr. 

20467/01.04.2021, înregistrată la Primăria comunei Tămășeni sub nr. 

3447/27.04.2021, referitoare la extindere rețea energie electrică Zona Stadionului, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17, alin. (1) din Ordinul 

ANRE nr. 36/2019, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Tămășeni  nr. ____ din ______________, privind aprobarea scrisorii de confirmare 

adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la 

cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, 

județul Neamț, prin prezenta vă comunicăm acceptarea propunerii dumneavoastră 

privind participarea Comunei Tămășeni la finanțarea lucrărilor pentru extindere rețea 

energie electrică Zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul Neamț, sens în care vom 

face toate demersurile necesare, prevăzute de lege, în vederea realizării obiectivului 

mai sus amintit. 

 

Cu respect, 

 

Primarul comunei Tămășeni,                         Compartiment financiar contabil, 

      Ștefan LUCACI                                                    Valerica BURSUC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


