ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BALACIU JUDETUL IALOMITA “
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă de îndată , astăzi 14.12.2020

Având în vedere :
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5042 din
11.12.2020
prevederile Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr. 37 din 03.12.2020 privind aprobarea Acordului de
Parteneriat / asociere a comunelor Munteni Buzau , Sarateni, Balaciu, Ion Roata, Salcioara , SfantuGheorghe în vederea accesarii programului de investitii „ Dezvoltarea reţelelor inteligente de

distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”
În conformitate cu:
-

-

-

art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
art. 3, 4, 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
prevederile art. 1. alin. (2) lit.b) pct.ii), art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
prevederile art.35 si art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
ţinând seama de prevederile Ghidului solicitantului - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A
FONDURILOR - Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii
nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de
transport, distribuţie şi consum final, in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 20142020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Examinând :
-

avizul nr. 5226 din 14.12.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr.5231 din 14.12.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr.5234 din 14.12.2020 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr.5244 din 14.12.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.5222 din 14.12.2020

În temeiul art.129 alin.(4) lit.d) raportat la alin.(2) lit. b) , a art.139 alin.(3) lit.d) coroborat cu art.196
alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu
modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic si implementarea proiectului
,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Balaciu, judetul Ialomita“

Art.2 - Se aproba documentatia tehnica-faza SF, Devizul general si a principalilor indicatori tehnico –
economici pentru proiectul ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Balaciu
judetul Ialomita “, (denumit in continuare ,,Proiect”) , conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 - Se aproba finantarea din bugetul local al comunei Balaciu a cheltuielilor proprii aferente Proiectului,
care se vor prevedea în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin
POIM, potrivit legii.
Art.4 - Numărul gospodariilor institutii publice și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de
ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.6 - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Balaciu , domnul
Cornel Mihu.
Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei , în termenul
prevăzut de lege: primarului comunei Instituţiei Prefectului județul Ialomiţa și se aduce la cunoștință publică prin
publicare în Monitorul oficial local .
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de indată din data
de 14.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 8 voturi pentru , 0 voturi
împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Nr.44
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 14.12.2020
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ANEXA nr.4 la HCL nr.44 din 14.12.2020

Indicatorii tehnico economici si caracteristicile principale pentru implementarea
proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
IN COMUNA BALACIU JUDETUL IALOMITA “
Valoarea totală a proiectului pentru, realizarea obiectivelor sistemului de distribuție gaz cu
material tubular din polietilenă de înaltă densitate, PE 100 SDR 11, este de 25.682.612,91lei cu
TVA (conform deviz).
1. VALOAREA TOTALA (EXCLUSIV TVA) : 21.613.881,57
2. DIN CARE C+M :18.136.918,65
3. Nr de bransamente total: 738
4. Lungime totala retea gaze:36,878 km
5. Durata de realizare a investitei este de 36 luni
PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI SUNT DESCRISI IN ANEXA 1
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