
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. CL/363 din 18.09.2020 
privind implementarea proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 
 

Primarul comunei  Gioseni , județul Bacău 
Având în vedere:  
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și  

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr.  CL/362 din 18.09.2020; 
- raportul compartimentului urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat  

cu nr. CL/ 361 din 18.09.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
 -  Prevederile art.5 lit.o) din Ordinul nr.2878 din 14.10.2019 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 1.851/2013; HG nr. 907/2016 privind etapele de eleborare si conținutul –cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
Ordinul ANRE nr. 104/2015 pentru aprobarea procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic  
în vederea realizării obiectivelor în sectorul gazelor naturale; Legea nr. 241/2016 pentru aprobarea  
OUG 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării  proiectelor de infrastructură 
transeuropeeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
 art.44  alin.(1) din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Legii nr. 52/2003 privind tranparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
        Luând în considerare:  

-  Studiul de fezabilitate nr. 4/2020  și indicatorii tehnico-economici aferenți investiției întocmit de  
SC Alver Center SRl Iasi, privind cheltuielile necesare realizării proiectului; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr.6/2020 privind aprobarea bugetului local și a  
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 

- Avizul de principiu favorabil emis de operatorul de distribuție din zonă –SC DELGAZ Grid SA cu  
nr. 228822/14.11.2019; 

        În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit.a) și b), art. 196 alin.(1) lit. a) din  
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ; 
                                               

 PROPUNE: 
 

Art. 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic, precum şi implementarea 
proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în 
comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău, denumit în continuare Proiect. 

 
Art. 2. Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău, 
conform documentației întocmită de S.C. Alver Center SRL Iasi, pentru comuna Gioseni , respectiv principalii 
indicatori tehnico-economici, prevăzuți în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre,  după cum urmează: 

 

(a) Terenul de amplasament este domeniu public al Comunei Gioseni, lungimea totală a rețelei de  
distribuție  în comuna Gioseni este de 52.164 mp, distribuită pe localitatea aferenta comunei Gioseni, astfel: 

- Sat Gioseni 52.164 mp 
 

(b) Valoarea totală a investiţiei (fără T.V.A) este de    10.656.116,46 lei 
                                                                  Valoarea TVA este de  2.024.662,13 lei 

    Valoarea cu TVA este de     12.680.778,59lei 
     Din care C+M (fără T.V.A) este de    9.420.597,55 lei 

    C+M (T.V.A) este de                  1.789.913,53lei 
C+M (cu T.V.A) este de            11.210.511,08 lei 

 
 

Art. 3.  Se aprobă punerea la dispoziția proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău 
a suprafeței de teren de 52.164 m2 ( suprafață ocupată de conductă +cămine de vizitare ) . 

 
 
 



Art.4.  Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local 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. 

Art.5. Reprezentantul legal al Comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Tamaș 
Bernadin, în calitate de ordonator principal de credite. 

  Art.6.  Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, precum şi 

cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau 

împrumuturi. 

 Art.7.   Prezenta hotărâre  se aduce la îndeplinire de către Primarul Comunei Gioseni, domnul Tamas 

Bernadin, prin compartimentele de specialitate, contabilitate și urbanism . 

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Comunei Gioseni, ADI Siret Gaz, Instituției 
Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunostință publică, în condițiile legii .   
 
 
        INIȚIATOR,                                                                  Avizat pentru legalitate, 
          PRIMAR,                                                                        Secretar General comună , 
     Tamas Bernadin                                                                      Sandu Cristina 
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Sat Gioseni, str.Principală nr. 211 Com.Gioseni, Jud. Bacau,  
Tel/Fax: 234-225.233,email:contact@comunagioseni.ro 

 
                                                                                                                               Nr. CL/ 362 din  18.09.2020 
 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi 
exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind implementarea proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici 
 

REFERAT  DE APROBARE  
 

Subsemnatul TAMAS BERNADIN în calitate de Primar al Comunei Gioseni, Județul Bacău: 
Având în vedere: 

- raportul compartimentului urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat  
cu nr. CL/ 361 din 18.09.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
 -  Prevederile art.5 lit.o) din Ordinul nr.2878 din 14.10.2019 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013; HG nr. 907/2016 privind etapele de eleborare si conținutul –
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

-  Ordinul ANRE nr. 104/2015 pentru aprobarea procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic  
în vederea realizării obiectivelor în sectorul gazelor naturale; Legea nr. 241/2016 pentru aprobarea  
OUG 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării  proiectelor de infrastructură 
transeuropeeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
 art.44  alin.(1) din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Legii nr. 52/2003 privind tranparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
        Luând în considerare:  
-  Studiul de fezabilitate nr. 4/2020  și indicatorii tehnico-economici aferenți investiției întocmit de  
SC Alver Center SRl Iasi, privind cheltuielile necesare realizării proiectului; 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr.6/2020 privind aprobarea bugetului local și a  
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 
- Avizul de principiu favorabil emis de operatorul de distribuție din zonă –SC DELGAZ Grid SA cu  
nr. 228822/14.11.2019; 
Necesitatea proiectului este evidentiata de faptul că in prezent locuitorii satului Gioseni folosesc pentru 

încălzirea locuințelor pe timp de iarna cât si pentru prepararea hranei pe intreg parcursul anului, combustibili 
solizi  (lemne, cărbune), lichizi, gaz lichefiat sau energie electrică. 

Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Gioseni crează posibilitatea creșterii nivelului de 
trai a locuitorilor și atragerea de investiții viitoare. 

Proiectul deservește un număr de 4200 locuitori precum și scoli, lăcașe de cult, agenți economici. Atât 
pentru persoanele fizice cât și juridice, procurarea și asigurarea stocurilor necesare de combustibil reprezintă 
o problemă dificilă, având în vedere distanțele mari până la sursele de aprovizionare precum și lipsa 
mijloacelor adecvate de transport. 

Lipsa rețelelor de utilități agravează tendința populației tinere de a se muta în zonele urbane. Realizarea 
rețelei de distribuție gaze naturale va aduce numeroase beneficii comunității noastre. 
 

Propun spre aprobare punerea la dispoziția proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău 
a suprafeței de teren de 52.164 m2 (suprafață ocupată de conductă +cămine de vizitare)  

În temeiul art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, față de cele arătate 
vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PRIMARUL COMUNEI GIOSENI, 
BERNADIN TAMAS 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
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                                                                                                              Nr. CL/361 din 18.09.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotarare privind implementarea proiectului Înființare rețea de distribuție 

gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, 
Buhoci și Gioseni, jud. Bacău 

 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 
 

Subsemnata Patrasc Genoveva –Inspector superior în cadrul compartimentului urbanism : 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. CL/ 362  din 18.09.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de  
initiator , prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotarare privind 
implementarea proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău 

 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
-Devizul general privind cheltuielile necesare investitiei; 

- Valoarea totală a investiţiei (fără T.V.A) este de 10.656.116,46 lei 
                                                    Valoarea TVA este de 2.024.662,13 lei 

Valoarea cu TVA este de 12.680.778,59lei 
 
Din care C+M (fără T.V.A) este de 9.420.597,55 lei 

    C+M (T.V.A) este de 1.789.913,53lei 
C+M (cu T.V.A) este de 11.210.511,08 lei 

 - prevederile art.5 lit.o) din Ordinul nr.2878 din 14.10.2019 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013; art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
H. G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 

Propun inițierea unui proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Înființare rețea de  
distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și 
Gioseni, jud. Bacău si aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  
               pentru a fi supus  spre discuție și aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local al                        
comunei Gioseni  din  luna  septembrie   2020. 

 
 

Inspector urbanism , 
Patrasc Genoveva 
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