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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTARAREA NR.78 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infiintare sistem inteligent de 

distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, 

Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se 

urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din fondurile alocate in cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 

Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării 

prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și 

prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul 

Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine 

 

 

Consiliul Local al Vadu Pasii, întrunit în sedinţă publică 

Având în vedere: 

           - Referatul de aprobare al Primarului, inregistrat sub nr 13693/09.12.2020 la proiectul de 

hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna 

Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si 

Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile 

din fondurile alocate in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), 

Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor 

naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității 

aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al 

energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile, 

Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine 
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- raportul de specialitate nr. 13694/09.12.2020 al Compartimentului juridic si dezvoltare 

locala privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

"Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele 

apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul 

Buzău”, pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din fondurile alocate 

in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea 

de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea 

unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea 

descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea 

gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine 

- avizul favorabil nr.     al comisiei pentru programe de dezvoltare economico–sociala, 

buget–finante, administratia domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului, servicii si comert la proiectul de hotarare; 

-   avizul secretarului comunei nr. 13695/09.12.2020 ;   

- prevederile Ghidului solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru 

programul  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul de 

proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturalecare 

stabilesc obligativitatea elaborării unui Studiu de Fezabilitate necesar obiectivelor de investiţii 

finanţate în cadrul acestui domeniu; 

- dispoziţiile Hotararii Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

           -   Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

         - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1) coroborat cu art. 139  si art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, 

satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, 

Judetul Buzău” pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din fondurile 

alocate cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea 

de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea 

unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea 

descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea 

gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine.  

 

Art.2. Se aproba valoarea investitiei conform Devizului General de 60.398.542,55  lei cu 

TVA , din care C+ M 47.680.644,30 lei cu TVA 

 

Art.3. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infiintare sistem 

inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, 

Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, sunt prezentati in 

Anexa 1, parte integranta a prezentei hotărâri.  

 

Art.3. Elaborarea indicatorilor tehnico-economici şi a celelorlalte componente ale 

documentaţiei tehnico-economice realizate pentru  obiectivul de investiţii menţionat la Art. 1 din 

prezenta hotărâre s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor Hotararii Guvernului nr. 907 / 2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi celor ale Ghidului 

solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru programul  Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- Sisteme inteligente şi 

sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul de proiecte 

POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturalecare stabilesc 

obligativitatea elaborării unui Studiu de Fezabilitate necesar obiectivelor de investiţii finanţate în 

cadrul acestui domeniu; 
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Art.4. . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului general al comunei in termenul legal, Primarului comunei Vadu Pasii, Instituţia 

Prefectului Judeţul Buzau si se publică pe site-ul entitatii. 

      Initiator,        Avizat,  

         PRIMAR,      SECRETAR GENERAL  

FIRON GHEORGHE     AL UAT VADU PASII 

       TUDORIE FLORENTINA OANA 

VADU PASII,  

______________ 

Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru  voturi împotrivă şi   abţineri din numărul 

total de   consilieri locali  în funcţie şi    consilieri locali prezenţi la şedinţă              
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13693/09.12.2020 

  

  

  

REFERAT DE APROBARE 

   

  

Conform dispozitiilor art.155 alin (1) lit d) si alin (5) din Codul administrativ si a 
prevederile Ghidului solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru programul  
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul de proiecte 
POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturalecare stabilesc 
obligativitatea elaborării unui Studiu de Fezabilitate necesar obiectivelor de investiţii finanţate în 
cadrul acestui domeniu, Hotararii Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in 
comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si 
Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din 
fondurile alocate in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa 
Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 
Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin 
dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin 
integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 
Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte 
state vecine, pe care il supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in prima sa sedinta. 

   

  

PRIMAR 

Firon Gheorghe 

  

 



 6 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13694/09.12.2020 

  

 

Raportul  

compartimentului de specialitate 

 

Subsemnata Nechifor Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului 

comunei vadu Pasii, analizand proiectul de hotarare nr. 78 privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna 

Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si 

Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări 

nerambursabile din fondurile alocate in cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al 

energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței 

energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de 

distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de 

energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare 

a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, am constatat ca 

acesta este oportun si foarte important pentru dezvoltarea comunei Vadu Pasii, drept urmare 

avizez favorabil acest proiect de hotarare. 

 

 

 

Consilier juridic, 

NECHIFOR CRISTINA 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13695/09.12.2020 
 

AVIZ 

LA PROIECTU DE HOTARARE NR. 78 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infiintare sistem inteligent de 

distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, 

Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se 

urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din fondurile alocate in cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 

Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării 

prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și 

prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul 

Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine 

 

 Subsemnata Tudorie Florentina Oana, secretarul general al comunei Vadu Pasii, 

judetul Buzau, analizand proiectul de hotarare sus mentionat am constatat ca acesta a fost 

redactat cu respectarea normelor de tehnica legislativa si  legislatia in vigoare. 

Avand in vedere cele de mai sus avizez favorabil proiectul de hotarare nr. 78/2020. 

 

 

Secretar,  

TUDORIE FLORENTINA OANA 


