
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivul : ,, INFIINTARE SISTEM 

INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BABA ANA, SATELE 

APARTINATOARE BABA ANA, CIRESANU, CONDURATU, SATU NOU, JUDETUL 

PRAHOVA “ ca urmare a solicitarilor de clarificari 

 

 

Consiliul local al comunei Baba Ana, judetul Prahova; 

 Avand in vedere: 

-Expunerea de motive inregistrata sub nr. 2346/24.03.2021  intocmita de catre dl. Ion Dragu- 

Primarul comunei Baba Ana, judetul Prahova prin care se arata necesitatea aprobarii indicatorilor  

tehnico-economici ai obiectivului, “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE 

GAZE NATURALE IN COMUNA BABA ANA, SATELE APARTINATOARE BABA ANA, 

CIRESANU, CONDURATU, SATU NOU, JUDETUL PRAHOVA “ 

-Raportul  comparimentului de resort  inregistrat sub nr. 2348/24.03.2021; 

-Avizul comisiei de specialitate a consiliului local inregistrat sub nr. 2347/24.03.2021; 

-Planul Urbanistic General al comunei Baba Ana aprobat prin Hotararea Consiliului Local 

nr.63/27.10.2017; 

-Instiintarea privind aprobarea proiectului si trecerea in etapa precontractuala nr. 28217/19.03.2021; 

- Solicitarea de clarificari nr. 17744/19.02.2021; 

-Studiul de fezabilitate întocmit de catre  S.C. INFRA PLAN S.R.L,  pentru obiectivul 

,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA 

BABA ANA, SATELE APARTINATOARE BABA ANA, CIRESANU, CONDURATU, SATU 

NOU, JUDETUL PRAHOVA,, 

- Ţinând cont de prevederile 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 - Obiectivul Specific 

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu 

alte state vecine - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

-prevederile HCL nr 16/26.02.2020  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020; 

 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al 

judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor Judetului- anexa 22 Baba Ana; 

- prevederilor Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; 

-prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificati ca urmare instiintarii privind 

aprobarea proiectului si trecerea in etapa precontractuala nr. 28217/19.03.2021 si a solicitarii de 

clarificari nr. 17744/19.02.2021 pentru obiectivul de investiții ,,INFIINTARE SISTEM 

INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BABA ANA, SATELE 

APARTINATOARE BABA ANA, CIRESANU, CONDURATU, SATU NOU, JUDETUL 

PRAHOVA“- conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local al Comunei Baba Ana.  

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Ion Dragu- primarul 

comunei Baba Ana prin compartimentul contabilitate,financiar,buget și compartimentul achiziții 

publice .  

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică,de către secretarul general al comunei Baba Ana, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baba Ana, compartimentului 

contabilitate,financiar,buget și compartimentului achiziții publice și Prefectului județului Prahova și 

se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primărie și pe pagina de internet a comunei 

Baba Ana.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

BALASA COSTEL TRAIAN 

CONTRASEMNEAZA,  

SECRETAR GENERAL  

DAVID GHEORGHE 

 

Baba Ana, 25.03.2021 

 

Nr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  la Hotararea Consiliului Local Baba Ana  Nr. 12/25.03.2021 

Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Baba Ana, 

satele apartinatoare Baba Ana, Ciresanu, Conduratu, Satu Nou, judetul Prahova 

Valorea investitiei: 

Tip cheltuiala Valoare totala inclusiv TVA (RON) 

Cheltuieli cu investitia de baza 27,072,424.04 

Cheltuieli salariale UIP 48,318.00 

TOTAL proiect 27.120.742,04 

 

Tip cheltuiala Valoare totala inclusiv TVA (EUR) 

Cheltuieli cu investitia de baza 5,602,968.67 

Cheltuieli salariale UIP 10,000.00 

TOTAL proiect 5.612.968,67 

Cheltuieli eligibile:27.049.342,04 lei din care: 

Ajutor financiar nerambursabil: 26.532.699,61 lei  
Contributie bugt local: 516.642,43 lei 
Cheltuieli neeligibile: 71.400,00 lei 

Defalcare investitia de baza 

 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 27,047,622.00 RON 

Valoare exclusiv TVA (RON) TVA (RON) Valoare inclusiv TVA (RON) 

22.785.093,99 4.287.330,05 27.072.424,04 
 

Valoare exclusiv TVA (EUR) TVA (EUR) Valoare inclusiv TVA (EUR) 

4.715.653,38 887.315,30 5.602.968,67 
din care C+M: 

Valoare exclusiv TVA (RON) TVA (RON) Valoare inclusiv TVA (RON) 

18,654,453.60 3,544,346.18 22,198,799,78 
 

Valoare exclusiv TVA (EUR) TVA (EUR) Valoare inclusiv TVA (EUR) 

3.860.766,92 733.545,71 4.594.312,63 
Curs Euro: 4.8318 RON 

a) Indicatori minimali, respective indicatori de performanta 

 Retea distributie gaze naturale presiune medie (PEHD SDR11 PE100, PN10bar cu 

diametrele Dn200mm, Dn180mm,  Dn140mm, Dn110mm, Dn90mm si Dn63mm), 

L=34,093km; 

 1550 bransamente (din care 1531 aferente consumatorilor casnici-gospodarii si 19 

aferente obiectivelor socio-culturale – primarie, scoala, biserica etc); 

 Echipamente teren instalate si alimentate cu  energie electrica prin sistem fotovoltaic cu 

acumulatori:  

 Post de masura Baba Ana (PM), Q=1500Nmc/h; 

 Post de masura Conduratu (PM), Q=500Nmc/h; 

 Post de masura Ciresanu (PM), Q=300Nmc/h; 

 Post de masura Satu Nou (PM), Q=30Nmc/h 

 19 instalatii de utilizare gaze naturale aferente obiectivelor socio-culturale 

 Sistem inteligent de monitorizare a distributiei gazelor naturale pentru intreaga retea de 

gaze nou construita in comuna Baba Ana implementat; 1550 contoare individuale, cu 

transmitere de la distanta a valorilor de consum. 



b) Indicatori financiari, socio-economic, de impact, de 

rezultat/operare 

Valoare exclusiv TVA (RON) TVA (RON) Valoare inclusiv TVA (RON) 

22.785.093,99 4.287.330,05 27.072.424,04 
 

Valoare exclusiv TVA (EUR) TVA (EUR) Valoare inclusiv TVA (EUR) 

4.715.653,38 887.315,30 5.602.968,67 

c) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii 

Durata de executie a lucrarilor proiectate este de 27 luni dar nu mai tarziu de 31.12.2023 
Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2023 
Durata proiectului incluisv perioada de pregatire a proiectului este de 46 luni dar nu mai tarziu de 

31.12.2023. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

BALASA COSTEL TRAIAN 

CONTRASEMNEAZA,  

SECRETAR GENERAL  

DAVID GHEORGHE 

 


