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                 R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

obiectivul de investiție „Înființare rețea inteligentă de distribuție 
 a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

cu numărul 328/21 ianuarie 2021;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, înregistrat cu numărul 329/21 ianuarie 2021; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ghidul solicitantului – Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020- 

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor natuarle în vederea creșterii 

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

activităților de transport, distribuție și consum final- Axa prioritară 8 „Sisteme inteligente 

și sustenabile de transport al anergiei electrice și gazelor naturale”, Obiectivul Specific 

8.2 „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine”; 

- Studiul de fezabilitate nr. 6 SF/2020, întocmit de SC SST GRUP TERMO SRL. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabiltate pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea 

inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, 

conform Anexei nr. 1.  
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Art.2 Se aprobă necesitatea și oportunitatea implementării proiectului de investiții 

„Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, 

județul Buzău” prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa 

prioritară 8 „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al anergiei electrice și gazelor 

naturale”, Obiectivul Specific 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului 

Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”. 

Art.3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „Înființare rețea 

inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, 

conform anexei nr. 2. 

Art.4 Ulterior aprobării finanțării proiectului de invesție „Înființare rețea inteligentă de 

distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, în cadrul 

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 8 „Sisteme 

inteligente și sustenabile de transport al anergiei electrice și gazelor naturale”, Obiectivul 

Specific 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine”, consiliul local se angajează să includă investiția în 

bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Art.5 Se desemnează domnul Neculai Stoica, primarul comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău, reprezentantul legal al comunei Glodeanu Sărat în relația cu Autoritatea de 

Management pe toată perioada derulării proiectului „Înființare rețea inteligentă de 

distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

Art.6 Primarul comunei Glodeanu Sarat şi Compartimentul financiar – contabil, impozite și 

taxe locale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, 

Compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe locale, în condițiile și termenele 

prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău. 

   
Nr. 3/21 ianuarie 2021 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 

                                   Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  Secretar general,  

         Corina CAZACU 
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Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre Glodeanu Sărat 3/21 ianuarie 2021 

 
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI 

ai obiectivului de investiție „Înființare rețea inteligentă de  
distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” 

 

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIŢIE: Înființare rețea inteligentă de distribuție a 

gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 

BENEFICIAR: Comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău  

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

                                                                  

 Valoare (fără TVA) Valoare TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

Valoarea totală a 
investitiei 

35,530,882.48 6,684,563.34 42,215,445.82 

Din care: C + M                                  31,724,561.44 6,027,666.67 37,752,228.11 

 

DURATA DE REALIZARE: 36 luni  

CAPACITĂŢI TEHNICE:   

 Indicatori   

Lungimea reţelelor inteligente de transport si  
distributie a gazelor naturale 

59.482 Km 

Lungimea retelelor de distributie a gazelor naturale cu functionalitati 
inteligente ca pondere din lungimea totala a retelelor de distributie din 

Romania - 56 694 km 
0.106 % 

 

SURSA DE FINANŢARE:       

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: 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.  

 


