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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a 
contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea  
lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob 

Iacobovici din Municipiul Botoșani 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

analizând propunerile domnului primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea încheierii de 
către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului 
de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea  lucrărilor de extindere a rețelei electrice de 
distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani, 

 văzând raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Locală și rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și: 

- Adresa Delgaz Grid SA nr.19513/28.03.2022, înregistrată la Primăria municipiului Botoșani 
la nr. 9230/11.04.2022; 

- Dispoziția Primarului Municipiului Botoșani nr. 375/11.05.2022; 
- Modelul contractului de cofinanțare încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Botoșani și fiecare dintre cei 22 de solicitanți- cetățeni ai Municipiului Botoșani; 
- Modelul contractului de asociere; 
- Modelul contractului de cofinanțare; 

 
în baza dispozițiilor art.51 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul nr. 36/2019 privind aprobarea „Metodologiei pentru evaluarea 
condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de 
distribuție a energiei electrice” cu modificările și completările ulterioare emis de președintele Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 Se aprobă încheierea de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a 
contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea  lucrărilor 
de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din 
Municipiul Botoșani. 
 
Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Consilier,  Dana Lăzăruc                                           Secretar general, Ioan Apostu 
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