ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.44 din 14.12.2020 privind aprobarea
implementării proiectului ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in comuna Munteni
Buzau , Sarateni, Balaciu, Salcioara, Sfantu Gheorghe, Ion Roata, 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

Având în vedere :
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7028 din
25.08.2021
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),art.1166 si următoarele 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 :
-

Solicitarea de clarificare nr.1 transmisă de Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală de
Programe Europene Infrastructura Mare;
avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

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.I – Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.44 din 14.12.2020 se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:
,,Art.1 - Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic si implementarea proiectului
,,Înfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Munteni Buzău ,
Sărăţeni, Balaciu, Sălcioara, Sfântu Gheorghe, Ion Roata, judetul Ialomita “
2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:
,,Art.2 - Se aproba documentatia tehnica-faza SF, Devizul general si principalii indicatori tehnico
– economici ai Proiectului, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. După articolul 2 se introduce art.2^1, cu următorul cuprins:
Art.2^1 - Se aprobă document sinteză, analiză cost beneficiu, Devizul general, analiza
instituțională ale proiectului „,,Înfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in
comuna Munteni Buzău , Sărăţeni, Balaciu, Sălcioara, Sfântu Gheorghe, Ion Roata, judetul
Ialomita “ , conform anexelor
4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:
Art.3 - Se aprobă finanţarea din bugetul local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa, a

cheltuielilor proprii aferente proiectului, care se vor aloca de la
momentul aprobării proiectului.
5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

bugetul local până la

Art.4 - Numărul gospodăriilor instituții publice și operatorii economici deserviți de proiect, după
caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. …., care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II - 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 .
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate pentru întocmirea
raportului, de îndată.
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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ANEXA la HCL numărul …….din ………..
Indicatorii tehnico economici si caracteristicile principale pentru implementarea proiectului
„Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in comunele Munteni Buzau, Sarateni,
Balaciu, Salcioara, Sfantu Gheorghe, Ion Roata, judetul Ialomita

1. 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 136.211.192,58 lei cu
TVA (conform deviz).
1.1 Valoarea totala (exclusiv tva) : 114.629.940,83 lei
1.2 Din care C+M: 93.582.289,88 lei
2. Valoarea de finantare pentru UAT Balaciu este de 25.682.612,90 lei
2.1 Valoarea totala (exclusiv tva) : 21.613.881,57 lei
2.2 Din care C+M: 18.136.918,65 lei
3. Total nerambursabil: 21.363.527,16 lei
4. Total contributie proprie: 107.354,41 lei
5. Nr de bransamente total: 700 gospodarii + 14 institutii publice
6. Lungime totala retea gaze: 36.835 km
7. Durata de realizare a investitei este de 36 luni
PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI SUNT DESCRISI IN ANEXA 1

Președinte de ședință,

Secretar general,
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