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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de invesiitii 

”Înfiintare rețea distributie gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ 

 
Consiliul local a1 comunei Bughea dc Jos, judetul Argeș, întrunit în ședință extraordinară în 

data de 15.12.2020, 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

art.15 alin.(2),art.120 alin.(1) i art.121 a1in.(1) i alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata; 

art.3 i art.4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin 

Legea nr. 199/1997; 

art.7 a1in.(2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificarile si  
completarile ulterioare; 

Ghidului Solicitantului - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea  creșterii 

nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, 

distribuție și consum final -Axa Prioritara 8 “Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei 

electrice si gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului 

National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine - Programul Operational Infrastructura Mare 

2014-2020 

art.10 alin.4,lit.a din Hotararea de Gtivem cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-econoinice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii fmantate din 
fonduri publice; 

art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art.50 alin.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 i art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Hotararea Consiliiilui Local nr.10/20.15 actualizată prin HCL nr.14/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic 
General al coinunei Bugliea de Jos judetul, Argeș; 
Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Bugliea de Jos 
pe anul 2020, 

studiul de fezabilitate intocmit de catre SC AQVA TERMO SANIT SRL, pentru obiectivul de investitii 

”Înfiintare rețea distributie gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ 

Aanexa nr. 25 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 908 din 06.09.2002, privind atestarea domeniului public a1 

judetului Argeș, precum si a1 municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Argeș: 
Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 27.08.2020 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domenitilui 
public al comunei Bughea de Jos, judetul Argeș; 

Hotararea Consiliului Local 74 din 19. 12.2017 privind inventarierea unor bunuri in domeniul public si 

domeniul privat a1 comunei Bughea de Jos, judetul Argeș. 

Hotararea Consiliului Local nr.32 din 29.05.201 8 privind modificarea și completarea inventarului  

bunurilor care  apartin domeniului public și privat al comunei Bughea de Jos, judetul Argeș ; 

Luand act de: 

 proiectul de Hotarare a Consiliului Local nr 55 din 11.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

econoinici  ai  obiectivului de  investitii ”Îiifiintare rețea distributie gaze naturale în Comuna Bughea de 

Jos, județul Argeș“ insotit de: 

 a) referatul de aprobare nr.6879/15.12.2020 întocinit de primarul comunei Bughea de Jos, in calitatea sa de 
initiator; 
 b) raportul de specialitate nr.6880/15.12.2020 întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos 
   avand in vedere prevederile Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulatia proiectelor de hotărâri ale auoritatii deliberative, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Local nr. 7/30 ianuarie 2020 
 În temeiul dispozitiilor art 129 alin 2,lit b,alin 4,lit d, art 139, alin.3,lit.g, art.196, alin.1, lit.a, art. 197 i 
art.243 a1in.l lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții ”Îiifiintare rețea distributie 

gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ 

    Art.2. Se aproba necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii ”Îiifiintare rețea distributie gaze 

naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ prin Programul Operational Infrastructura Marc 

(POIM) 2014-2020, Axa Prioritara 8 — „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice 

și gazelor naturale”, Obiectivul Specific 8.2 „Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de 

transport a gazelor naturale cu alte state vecine.” 
    Art.3. Se aproba indicatorii telinico-economici pentru obiectivul de investitii ”Îiifiintare rețea distributie 
gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ 

   Art.4. Se aproba indicatorii  telinico-economici pentru obiectivul de investitii  ”Îiifiintare rețea distributie 

gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ 
 astfel: 

 

 

       Deviz general 

estimativ 

valoare 
fără TVA 

valoare 

cu TVA 
lei lei 

       Total general :            18,086,341.90 21,522,746.86 

     din care : C+M           16,345,465.00 19,451,103.35 

 

                              CONSTRUCTII SI INSTALATII 

  Racord Dn 180 *5 8,032.00 1,526.08 
Retea distributie L =25100 2,188,058.00   2,315,731.02 

Bransamente = 1016 buc L med 10 m 4,119,375.00 782.681. 25 

 

Art.5. In cazul aprobarii finantarii in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 

2014-2020, „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”, 

Obiectivul Specific 8.2 „Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine.”actiunea „ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 

vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță eficiență în operare, precum și de integrare  a activităților de 

transport, distribuție și consum final”, Consiliul Local se angajeaza sa includa investitia in biigetiil de 

venittiri si cheltuieli al Coinunei Bughea de Jos, judetul Argeș 
Art.6. Persoana desemnată  ca reprezentant legal al Comunei Bughea de Jos în relatia cu AM POIM pe toata 

perioada derularii proiectiilui cu titlul ”Îiifiintare rețea distributie gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, 
județul Argeș“ este primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu 

Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteza dl Ion Dorel Tănăsescu - primarul 

comunei Bughea de Jos prin compartiment contabilitate buget finanțe impozite şi taxe si compartimentul 

achizitii publice 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, de către secretarul general al comunei, în termenul prevăzut de lege 

primarului comunei, compartiment contabilitate buget finanțe impozite şi taxe si compartimentul achizitii 

publice  si Prefectului judetului Argeș si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul Priinarie si in 

Monitortil Oficial Local 
 

 

 

     Preşedinte de şedinţă ,                                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                              Secretar general,  

     Bogdan Ionuț Coman                                             Bianca  State-Golumbeanu 
                                       
            

 

Nr.56/15 decembrie 2020 

 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13  voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 
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