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HOTĂRÂREA NR. 15
din 24.03.2022
privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de
investiție „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREȘTI, ARDEOANI ȘI SCORȚENI, JUDEȚUL
BACĂU
Consiliul local al comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
24.03.2022
Având în vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Magirestii inregistrat sub nr.2196 din
16.03.2022
 raportul compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Magiresti inregistrat sub numarul 2197 din 16.03.2022
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Magiresti,
In baza prevederilor:







Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii ”Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului
energiei privind aprobarea Normelor metodologice (OMDLPA/OME nr.
278/24.02.2022/ 167/01.03.2022) pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art.
4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.
art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare

Hotărârea Consiliului local al comunei Magiresti nr. 13 din 01.03.2021 privind aprobarea
Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Magiresti, judetul
Bacau, pentru perioada 2021-2027
 art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,litera d) si ale art.
196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții
„DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN
COMUNELE MĂGIREȘTI, ARDEOANI ȘI SCORȚENI, JUDEȚUL BACĂU” în Programul
Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE REȚEA
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREȘTI,
ARDEOANI ȘI SCORȚENI, JUDEȚUL BACĂU”, conform Anexa nr. 2 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului „DEZVOLTARE REȚEA
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREȘTI,
ARDEOANI ȘI SCORȚENI, JUDEȚUL BACĂU”, după cum urmează:
Indicatori tehnici:
 Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da;
 Lungime rețea de distribuție înființare: 72179 metri;
 Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr.
1330/947/2021): 3134
 Lungime instalație racordare SNT: 4075 metri.
 Alte capacități: SRMP - PN 40 bar, 3685 Nmc/h - complet echipat, Sistem SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition); contoare inteligente montate in firide
complet ehipate.
Indicatori economici:
Valoarea totală a obiectivului de investitii
Valoarea solicitată de la bugetul de stat
Valoarea solicitată de la bugetul local
Valoarea calculată conform standardului de cost

72,606,296.00
71,094,653.67
1,511,642.33
60,987,542.14

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de
distribuție gaze naturale (calculat)

TVA

lei fără
TVA/
18,103.36
branșamen
t
lei fără
TVA/
1,394.51
branșamen
t

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de
racordare la SNT împreună cu punctul de
predare/preluare (calculat)
Din care aferent comuna Măgirești:
Valoarea tot
ală a obiectivului de investitii aferent comuna
Măgirești
Valoarea solicitată de la bugetul de stat
Valoarea solicitată de la bugetul local

lei cu TVA
lei cu TVA
lei cu TVA
lei fără

28.932.621,23
28.411.869,57
520.751,67

lei
TVA

lei cu TVA
lei cu TVA

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului comunei
 Primarului comunei Magiresti,
 Instituţiei Prefectului judeţului Bacau,
 Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Magiresti
si va fi facuta publica, prin afișare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
Iftimie Radu
Hotărârea a fost adoptată cu ……….
consilieri locali

cu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Bucurel Iulia Mihaela
voturi pentru, -……… .voturi împotrivă, ……. abţineri de cei ……

