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HOTARAREA NR. 74/2020 
Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  si a  indicatorilor tehnico- 

economici aferenți proiectului “Construire retea publica de distributie si bransamente gaze naturale in 

comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” 

 

          Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 16.09.2020, 

 Analizand Proiectul de hotarare nr. 75/2020 si Referatul de aprobare al primarului comunei 

Santamaria-Orlea nr. 75/15.09.2020 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  si a  indicatorilor tehnico- 

economici aferenți proiectului“Construire retea publica de distributie si bransamente gaze naturale in 

comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”; 

 Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri 

structurale inregistrat in Registrul special la nr. 75/15.09.2020; 

 Avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si 

agricultura, inregistrat sub nr. 79/22.09.2020; 

Tinand cont de:  

- Prevederile POIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a 

energiei electrice și gazelor; 
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

             -art. 8 și 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 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- Prevederile OUG nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de 

racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- OUG nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, 

- HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020 cu modificările și completările ulterioare, 

-HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificari si completari si ale 

Ordinului nr.89/2018 privind aprobarea normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
           - Art. 44 alin.1 și 4 și art.4 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 291 alin.1.lit b, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile și 

completarile ulterioare; 

Ținând cont de prevederile STAS 851/1/91 privind amplasarea în localități a rețelei edilitare 

subterane executate în săpătură; 

           În temeiul dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit b , alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3, lit.e   a  art. 196, alin. 1, 

lit a , art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
           Art.1. Se aproba documentația tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, a carui indicatori 

tehnico-economici aferenți proiectului ’’Construire retea publica de distributie si bransamente gaze naturale 

in comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” sunt prevăzuţi în anexa  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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             Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local al Comunei Santamaria-Orlea 

pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, 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, potrivit legii. 

 

Art.3. Consiliul local al Comunei Santamaria-Orlea se obligă să asigure veniturile în bugetul local, 

altele decât de la Bugetul de stat, necesare pentru cheltuielile neeligibile aferente Proiectului, în perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  
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, potrivit legii. 

 

 Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărări se împuternicește primarul comunei   

Santamaria-Orlea. 

 

        Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

       Art.6. Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale, 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la 22.09.2020 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                 PETRESC MIRCEA NEONEL                                  SECRETAR GENERAL,             

                                                          BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (6 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 11 

Consilieri prezenţi: 11 

Pentru: 11  

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     ANEXA la HCL nr. 74/2020 

 

                    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 
 

In conformitate cu documentatia economica (deviz general - var. 1 recomandata), 
valoarea totala a lucrarilor exprimata in lei fara TVA si respectiv cu TVA, este: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

Valoarea [lei] 

(fara TVA) 

Valoarea [lei] 

(inclusiv TVA) 

1 Valoare totala deviz general 24.455.940,67 29.077.921,98 

2 Din care lucrari C+M 21.580.546,49 25.680.850,33 

Executia lucrarilor consta din: 

 realizarea statiei de reglare, masurare, predare (SRMP) si a conductei de racord presiune inalta 

de catre SNTGN TRANSGAZ SA; 

 conducte de distributie gaze naturale presiune medie in lungime de 39.610 m, inclusiv 

subtraversarile si probele aferente; 

 

Total potentiali consumatori UAT 1.234 Total gospodarii echivalente UAT 1.359 

din care, 

Racorduri propuse (eligibile) 

 

1.182 

din care, 

Gospodarii echivalente propuse pt. 

conectare prin proiect (eligibile) 

 

1.307 

grad de conectare 96,17

% 

 

Pentru Obiectivul specific 8.2. rezulta următorii indicatori de program şi proiect: 

 

 

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect UM [km] 

2S134 Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție 
a gazelor naturale 

39,610 

 

ID Indicatorul de rezultat UM [%] 

2S135 Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii 

de distribuție de gaze naturale 

0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CONSTRUIRE RETEA PUBLICA DE DISTRIBUITIE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE           

  COMUNA SANTAMARIA ORLEA, JUD. HUNEDOARA              

ANEXA Nr. 5           

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 1_L=15 m           

PROPUSA           

4.8            

                

Nr.     
crt. 

  
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli din DEVIZUL 
GENERAL 

Valoarea (fără TVA) TVA 
Valoarea 
(inclusiv TVA) 

 
      

 
 

       lei  lei  lei           

1   2 3 5 6           

CAPITOLUL 1                 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                 

1.1   Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00           

1.2   Amenajarea terenului 67,000.00 12,730.00 79,730.00           

1.3   
 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala  26,000.00 4,940.00 30,940.00 

   
      

 

1.4   Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00           

TOTAL CAPITOL 1 93,000.00 17,670.00 110,670.00           

CAPITOLUL 2              

2   
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 
investitii 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

   
      

 

TOTAL CAPITOL 2 40,000.00 7,600.00 47,600.00           

CAPITOLUL 3              

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica              

3.1   Studii  20,000.00 3,800.00 23,800.00           

  3.1.1 Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00           

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00           

  3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00           

3.2   
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize acorduri 
si autorizatii 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

   
      

 

3.3   Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00           

3.4   Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor     0.00 0.00 0.00           

3.5    Proiectare     200,000.00 38,000.00 238,000.00           

  3.5.1  Tema de proiectare     0.00 0.00 0.00           

  3.5.2  Studiu de prefezabilitate      0.00 0.00 0.00           

  3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si de 48,000.00 9,120.00 57,120.00 

   
      

 

  3.5.4 
 Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00 

   
      

 

  3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 2,000.00 380.00 2,380.00 

   
      

 

  3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie        150,000.00 28,500.00 178,500.00           

3.6    Organizarea procedurilor de achizitie      20,000.00 3,800.00 23,800.00           

3.7    Consultanta    245,000.00 46,550.00 291,550.00           

  3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii        200,000.00 38,000.00 238,000.00           

  3.7.2  Auditul financiar     45,000.00 8,550.00 53,550.00           

3.8   Asistenta tehnica     102,500.00 19,475.00 121,975.00           

  3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului    22,500.00 4,275.00 26,775.00           

  3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor      20,000.00 3,800.00 23,800.00           

  3.8.1.2 
 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al calitatii 2,500.00 475.00 2,975.00 

   
      

 

  3.8.2  Dirigentie de santier     80,000.00 15,200.00 95,200.00           

TOTAL CAPITOL 3 627,500.00 119,225.00 746,725.00           

CAPITOLUL 4                 

Cheltuieli pentru investitia de baza                 

4.1   Constructii si instalatii 
21,479,367.98 

4,081,079.9
2 25,560,447.90 

   
      

 

4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale    0.00 0.00 0.00           

4.3   
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj    1,207,650.00 229,453.50 1,437,103.50 

   
      

 

4.4   
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00 

   
      

 

4.5   Dotari 0.00 0.00 0.00           



4.6   Active necorporale 0.00 0.00 0.00           

TOTAL CAPITOL 4 
22,687,017.98 

4,310,533.4
2 26,997,551.40 

   
      

 

CAPITOLUL 5                 

Alte cheltuieli                 

5.1   Organizare de santier 8,178.51 1,553.92 9,732.43           

  5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier  8,178.51 1,553.92 9,732.43           

  5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului  0.00 0.00 0.00           

5.2    Comisioane, cote, taxe, costul creditului     129,723.28 0.00 129,723.28           

  5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00           

  5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii   21,620.55 0.00 21,620.55           

  5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului,urbanism  108,102.73 0.00 108,102.73 

   
      

 

  5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00           

  5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00 

   
      

 

5.3    Cheltuieli diverse si neprevazute 860,520.90 163,498.97 1,024,019.87           

5.4   Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00           

TOTAL CAPITOL 5 1,008,422.69 166,952.89 1,175,375.58           

CAPITOLUL 6                

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                

6.1   Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00           

6.2   Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00           

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00           

A   TOTAL GENERAL 
24,455,940.67 

4,621,981.3
0 29,077,921.98 

   
      

 

Din care C + M 
21,580,546.49 

4,100,303.8
3 25,680,850.33 

   
      

 

                

 NOTA: CULOARE GRI = CHELTUIELI ELIGIBILE Intocmit,             

   SC Art Instal SRL            

 
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                 PETRESC MIRCEA NEONEL                                  SECRETAR GENERAL,             

                                                          BULTEAN VASILE ALINEL 

 


