
 

 

  
Nr.28/04.04.2022 

PROIECT 

 
HOTARARE  

 

 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii 

„Înființare distribuție inteligentă de gaze naturale în Comuna Pietroasele. județul Buzău” in 

vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny"  

 

 

Primarul al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 1414/04.04.2022 al Primarului Comunei Pietroasele, în 

calitate de initiator, prin care s-a argumentat necesitatea aprobarii cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare distribuție inteligentă de 

gaze naturale în Comuna Pietroasele. județul Buzău” 

- Raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei si compartimentul urbanism 

si amenajare teritoriu din cadrul Aparatului  de Specialitate al Primarului comunei Pietroasele, 

jud. Buzau, inregistrat la nr.  1415/04.04.2022; 

-memoriul justificativ cu nr.1413/04.04.2022 privind îndeplinirea condiției de finanțare a 

obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE INTELIGENTĂ DE GAZE 

NATURALE ÎN COMUNA PIETROASELE, JUDEȚUL BUZĂU”, prevăzută la art. 4 alin. (6) 

lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY” ; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, precum şi ale Ordinului 

Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 de aprobare a Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 

             

 Tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 

 

           Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica. 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare,.  

 

in temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d si e si art.140 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

Romaniei nr.57/2019 - Codul administrativ, 

HOTARASTE 

   Art. 1   Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 

,,Înființare distribuție inteligentă de gaze naturale în Comuna Pietroasele. județul Buzău" in 

vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”, 

prevazuti in Anexea nr. 1 la prezenta Hotărâre. 
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Art. 2  Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel 

Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții "Înființare distribuție 

inteligentă de gaze naturale în Comuna Pietroasele. județul Buzău", conform Anexelor nr. 2 și 

3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, documente ce urmează a fi depuse prin grija 

Primarului Comunei Pietroasele, în vederea obţinerii finanţării. 

 

Art. 3 Se desemnează dl. Cornel Enache, Primarul Comunei Pietroasele, ca şi persoană 

însărcinata cu depunerea Documentelor necesare obținerii finanțării prin Programul Național de 

Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții menționat la art. 1 

 

Art. 4 Primarul Comunei Pietroasele va urmari ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri 

informând Consiliul Local al Comunei Pietroasele, Judetul Buzau, asupra modului de 

îndeplinire. 

 

Art. 4 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate. 

 

(2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei 

Pietroasele prin afisare la sediul Primariei Comunei Pietroasele, judetul Buzau si prin publicare 

pe site-ul Primariei Comunei Pietroasele, Judetul Buzau. 

 
 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                                  

 

                                            

                                                                               Avizeaza, 

                                                                                          secretar general, 

                                                                                  Matache Aurelia 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Pr.de hot.nr.28/04.04.2022 

 

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : 

  

 

 

,,Înființare distribuție inteligentă de gaze naturale în Comuna Pietroasele, Județul 

Buzău " 

TITULAR: Comuna Pietroasele, judetul Buzau 

BENEFICIAR:  Comuna Pietroasele, judetul Buzau 

AMPLASAMENT: Localitățile Clondiru de Sus, Pietroasa Mică, Pietroasele, Câlţeşti, 

Şarânga, Dara - Comuna Pietroasele, Judetul Buzău – Regiunea de dezvoltare 2 SUD-

EST, România 

PROIECTANT:  S.C. KAD CRISRIM PROJECT S.R.L. Buzău 

 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

TOTAL GENERAL 57.033.813,83 lei / 11.524.310,74 euro 

Din care Construcţii -  Montaj  53.140.909,09 lei / 10.737.706,42 euro 

 

Curs LEI/EURO la data de 4,9490 – 1 EURO 24.03.2022 LEI 

 

 

 

 SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE : 

Cofinantare Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny", astfel cum a fost acesta 

aprobat prin OUG nr. 95/2021 / bugetul propriu al comunei Pietroasele.  

   

 

      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Lungime retea distributie gaze: 41,7 km 

Număr gospodării conectate: 1639 buc 

Lungime instalație racordare SNT: 11,7 km; 

Consum estimat anual consumatori casnici: 8,198,362.40 Nmc/an; 

Consum estimat anual consumatori non-casnici: 960,630 Nmc/an; 

 

 

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare -  48 luni  

 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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