ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL
337440, Santămăria-Orlea, nr. 130, Tel.: 0254.770.630 Fax: 0254.777.310; E- mail:primariasintamariaorlea@yahoo.com

HOTARAREA NR. 105/2020
Privind aprobarea documentației tehnico-economice de sinteza actualizata si a indicatorilor tehnicoeconomici actualizati aferenți proiectului “Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale
in comunele Baru, Sântămăria Orlea si Salașu de Sus, judetul Hunedoara”
Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din data
de 23.12.2020,
Analizand Proiectul de hotarare nr. 106/2020 si Referatul de aprobare al primarului comunei
Santamaria-Orlea nr. 106/22.12.2020 din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari
Privind aprobarea documentației tehnico-economice de sinteza actualizata si a indicatorilor tehnicoeconomici actualizati aferenți proiectului “Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale
in comunele Baru, Sântămăria Orlea si Salașu de Sus, judetul Hunedoara”
Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri
structurale inregistrat in Registrul special la nr. 106/22.12.2020;
Avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si
agricultura, inregistrat sub nr. 111/23.12.2020;
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 documentatia tehnico-economica de sinteza actualizata pentru proiectul
“DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN
COMUNELE BARU, SÂNTĂMĂRIA ORLEA ŞI SĂLAŞU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA”,
impreuna cu Analiza cost-beneficiu si Analiza institutionala aferente proiectului conform anexei nr.1 la
prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba principalii indicatorii tehnico-economici actualizati aferenti proiectului
“DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN
COMUNELE BARU, SÂNTĂMĂRIA ORLEA ŞI SĂLAŞU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA”, in
valoare totala de 69,373,570.05, TVA inclus, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Art. 3 Se aprobă asigurarea şi susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile
ale proiectului (non funding-gap), cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 656,584.40 lei fara TVA.,
suma pentru care se vor demara procedurile de includere in buget, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare
(Devizul general constituire retea publica de distributie si bransamentegaze naturale comuna SantamariaOrlea, judetul Hunedoara).
Art. 4 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local în sumă totală de
4,759,981.31 lei inclusiv T.V.A, suma pentru care se vor demara procedurile de includere in buget, conform
anexei nr.3 la prezenta hotarare (Devizul general constituire retea publica de distributie si bransamentegaze
naturale comuna Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara).
Art. 5 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărări se împuternicește primarul comunei
Santamaria-Orlea.
Art. 7 Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8 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 23.12.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BIRIS IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis.
Total consilieri în funcţie: 13
Consilieri prezenţi: 13
Pentru: 13
Impotrivă: 0
Abţineri: 0

ANEXA nr.1. la HCL nr. 105 /2020

Documentatia tehnico-economica de sinteza pentru proiectul
,, DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE
ÎN COMUNELE BARU, SÂNTĂMĂRIA ORLEA ŞI SĂLAŞU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA,,
impreuna cu Analiza cost-beneficiu si Analiza institutionala

(Documentatia in integralitatea ei se regaseste la dosarul proiectului!)

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BIRIS IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL

ANEXA nr.2 la HCL nr. 105/2020
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

“DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN COMUNELE BARU, SÂNTĂMĂRIA ORLEA ŞI SĂLAŞU DE SUS, JUDEȚUL
HUNEDOARA”
1. Indicatorii economici:

Nr.
crt.
1
2

Denumirea
Valoare totala deviz general
Din care lucrari C+M

Valoarea
[lei] (fara
TVA)
58.382.541,00
44.509.709,20

Valoarea [lei]
(inclusiv TVA)
69.373.570,05
52.966.553,96

TOTAL ASOCIERE [lei]
Valoare fara TVA
TVA
Valoare totala cu TVA din care
Cheltuieli eligibile din care:
suportate de fonduri
suportate din fonduri proprii cf rata deficitului de finantare
Cheltuieli neeligibile din care:
TVA
cheltuieli neeligibile fara TVA
Total contriburie proprie

58.382.541,00
10.991.029,05
69.373.570,05
57.876.541,00
56.313.874,39
1.562.666,61
11.497.029,05
10.991.029,05
506.000,00
13.059.695,66

din care:
COMUNA BARU [lei]
Valoare fara TVA
TVA
Valoare totala cu TVA din care:

14.329.082,47
2.685.029,91
17.014.112,38

Cheltuieli eligibile din care:
suportate de fonduri
suportate din fonduri proprii cf rata deficitului de finantare
Cheltuieli neeligibile din care:
TVA

14.211.082,47
13.827.383,25
383.699,23
2.803.029,91
2.685.029,91
118.000,00
3.186.729,14

cheltuieli neeligibile fara TVA
Total contriburie proprie
COMUNA SALASU DE SUS [lei]
Valoare fara TVA
TVA
Valoare totala cu TVA din care

19.597.517,85
3.684.017,83
23.281.535,68

Cheltuieli eligibile din care:
suportate de fonduri
suportate din fonduri proprii cf rata deficitului de finantare
Cheltuieli neeligibile din care:
TVA

19.347.517,85
18.825.134,87
522.382,98
3.934.017,83
3.684.017,83
250.000,00
4.456.400,81

cheltuieli neeligibile fara TVA
Total contriburie proprie

COMUNA SANTAMARIA ORLEA [lei]
Valoare fara TVA
TVA
Valoare totala cu TVA din care

24.455.940,67
4.621.981,31
29.077.921,98

Cheltuieli eligibile din care:
suportate de fonduri
suportate din fonduri proprii cf rata deficitului de finantare
Cheltuieli neeligibile din care:
TVA

24.317.940,67
23.661.356,27
656.584,40
4.759.981,31
4.621.981,31
138.000,00
5.416.565,71

cheltuieli neeligibile fara TVA
Total contriburie proprie
2. Indicatorii tehnici:

Nr
crt
1
2
3

ID
2S134

Indicatori obligatorii la nivel de proiect
Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție
a gazelor naturale

UM [km]
120,663

ID
2S135

Indicatorul de rezultat
Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii
de distribuție de gaze naturale

UM [%]
0,21

Denumire
BARU
SANTAMARIA
ORLEA
SALASU DE
SUS
Total

Lungime
Gospodarii
Total
Grad de
retele
Racorduri
echivalente
gosp. SRMP racordare
inteligente
eligibile
conectate
echiv.
[%]
[km]
35,835
1.017
812 1.052
1
39,610

1.307

1.182

1.359

1

45,218

1.127

1.048

1.175

1

120,663

3.451

3,042

3.586

3
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