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H O T Ă R Â R E A  NR. 57/2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului comun 

„ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE 

GAZE NATURALE ȘI RACORDAREA GOSPODĂRIILOR ȘI 

CONSUMATORILOR NONCASNICI PUBLICI ÎN COMUNELE TOMEȘTI, 

CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI 

EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC” 
 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința extraordinară din data de 15 

septembrie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 132/2020, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

Având în vedere: 

           -referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Dănești în calitatea sa de 

inițiator înregistrat cu nr. 213/2020 prin care se susține necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea localității; 

            -raportul de specialitate al compartimentului de achiziții publice/urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 214/2020, prin care se 

motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un 

aport pentru dezvoltarea colectivității; 

           -avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare muncă şi protecţie 

socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Dănești;  

           -avizul Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism al Consiliului local al comunei Dănești; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

            c) art.129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ, actualizată; 

În conformitate cu prevederile: 

          -art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și  completările ulterioare; 

          -Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

    -Ordinului MFE 936 din 17.08.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului  

aferent apelului POIM/859/8/2/Creșterea gradului de interconectare a Sistemului 

Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine/2/Creșterea gradului de 
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interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică este 

aprobată prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local; 

              În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1), art.139 alin. (1) şi art. 196, alin. 1), 

lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019  privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții 

„ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE 

GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR SI 

CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI IN COMUNELE TOMEȘTI, 

CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI 

EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”, pe baza studiului de fezabilitate 

elaborat de TOTAL PROIECT SRL, CUI RO 6369423, având autorizație ANRE 

domeniul PDSB 18.341/2018, proiectant șef ing. Kassay Erzsébet, după cum 

urmează: 

(1) Valoare totală fără TVA: 52.766.048,38 lei, 

(2) Valoare C+M fără TVA: 40.535.919,72 lei 

(3) Finanțarea investiției: 

a. Cheltuieli neeligibile: 525.630,00  lei + TVA 

b. Cheltuieli eligible: 52.240.418,38 lei + TVA, din care 

i. Finanțat prin POIM: 47.018.186,69 lei + TVA 

ii. Finanțat din bugetul local: 5.222.231,69 lei + TVA 

(4) Lungimea totală a conductelor: 86.061 m. 

(5) Nr. branșamente cu contor intelligent: 5036 buc. 

(6) Nr. SRMP conectată la system Transgaz: 2 buc. 

            Art.2. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 

calitate de ordonator principal de credite al comunei. Primarul comunei are obligația 

de a desemna membrii Unității de Implementare Proiectului prin dispoziția 

primarului. 

           Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Dănești. 
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dănești, 

Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.danfalva.ro. 

                                                                   

 Comuna Dănești, la 15 septembrie 2020 
 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán   Secretarul general al C O M U N E I  DĂNEȘTI 

 ………………….…………  Bogács Angyalka-Klára 

………………….…………………… 


