
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTARAREA NR.79 

PRIVIND  APROBARE A PROIECTULUI  

ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI 
DE PARTENERIAT 

pentru proiectul  „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele 
Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău” 

pentru care se urmăreşte obţinerea  finanţării nerambursabile din fondurile alocate în cadrul 
Programul 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 13699/09.12.2020 la proiectul de 
hotarare privind APROBARE A PROIECTULUI  ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 
PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru proiectul  
„Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, 
judetul Buzău”    

- Raportul de specialitate nr. 13700/09.12.2020  întocmit de către dna. Dinu Iuliana 
Simona inspector in  Compartimentul Financiar – contabil, impozite si taxe locale, achizitii 
publice 
       Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Programul 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 

-  Ghidul 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 naturale 

- Necesitatea si oportunitatea socio-economica a infiintarii unei rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale pentru Comuna Vadu Pasii 
           -   Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
         - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  



 
 
 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. ............ privind aprobarea Studiului de fezabilitate si 
a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ”Infiintare sistem 
inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare 
Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, 

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; 

 

H O T Ă R Â S T E  
ART 1. Se aprobă proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze 

naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”, cod SMIS 148599, în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programul 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, Apelul de proiecte POIM/859/8/2/ 
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 

ART 2. Se aprobă participarea in cadrul proiectului „Infiintare sistem inteligent de 
distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”, cod SMIS 
148599, in calitate de lider de proiect, precum si implementarea proiectului „Infiintare sistem 
inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”, 
denumit în continuare Proiectul 

ART 3. Se aprobă Acordul de parteneriat între COMUNA VADU PAȘII - Lider de 
proiect şi COMUNA SĂGEATA - Partener, în vederea implementării în comun a proiectului, 
conform Acordului de parteneriat ______/10.12.2020 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

  ART 4. Se aprobă valoarea totală a bugetului Proiectului „Infiintare sistem inteligent 
de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”, cod 
SMIS 148599, alocat liderului de proiect COMUNA VADU PAȘII, în cuantum de 
60.398.542,55 lei (inclusiv TVA). 

ART 5. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a proiectului, 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, potrivit legii. 

ART 6. Comuna Vadu Pașii  se angajeaza sa asigure toate cheltuielile neeligibile, 
necesare in procesul de implementare a Proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie 
gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”, pentru COMUNA VADU 
PAȘII, in conformitate cu prevederile legale. 

` ART 7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
Proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si 
Săgeata, judetul Buzău”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura 
din bugetul local 

ART 8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 



 
 
 

ART 9. Comuna Vadu Pașii se angajeaza sa asigure intregul suport si sa realizeze 
toate demersurile necesare in vederea realizarii activitatilor din cadrul Proiectului, atat in faza 
de depunere a dosarului in vederea obtinerii finantarii cat si in faza de implementare a 
acestuia, precum si in perioada de monitorizare a Proiectului, in conformitate cu 
reglementarile legale in vigoare si cu prevederile regulamentului aplicabil precum si a 
ghidului de finantare. 

ART 10. Este numit reprezentant legal al Comunei Vadu Pașii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, pentru relatia cu Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare in vederea depunerii 
Proiectului precum si a derularii acestuia. 

ART 11. Se mandateaza primarul Comunei Vadu Pașii  Dl. Firon Gheorghe să 
semneze acordul de parteneriat, contractul de finantare precum și toate actele care au legătură 
cu procesul de scriere, depunere, contractare si implementare a Proiectului în numele 
Comunei Vadu Pașii şi al Partenerului - Comuna Săgeata 

ART 12. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Vadu Pașii 

ART 13. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Comunei 
Vadu Pașii  în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Comunei Vadu Pașii 
- Instututia Prefectului Judeţului Buzău 

ART 14. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
primariei precum şi prin publicare pe website-ul propriu al  Primăriei Comunei  Vadu Pașii  
www.comunavadupasii.ro 

      

                    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              

                                                                            

 
 

 
 

 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

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

                                                

 
NR. 13699/09.12.2020 

  

  

  

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 APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR 
LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 
pentru proiectul  „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu 
Pașii si Săgeata, judetul Buzău” pentru care se urmăreşte obţinerea  finanţării nerambursabile 
din fondurile alocate în cadrul Programul 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 



 
 
 
  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

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

                                                

 

NR. 13700/09.12.2020 
  

Raportul  

compartimentului de specialitate 

Subsemnata Dinu Iuliana Simona, inspector in aparatul de specialitate al Primarului 

comunei vadu Pasii, analizand proiectul de hotarare nr. 79 APROBARE A 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE 

A ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru proiectul  „Infiintare sistem inteligent de 

distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău” pentru care 

se urmăreşte obţinerea  finanţării nerambursabile din fondurile alocate în cadrul 

Programul 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, este cuprins in buget si in 

lita obiectivelor de investitii, drept urmare avizez favorabil acest proiect de hotarare. 

 

INSPECTOR,  

DINU IULIANA SIMONA 


