
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTEŞANI 

HOTARAREA NR .. 21. 
PRIVIND: Aprobarea Cererii de Finanţare şi a Devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii "Înfiinţarea unui sistem inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul Vâlcea. 
OBIECTUL COMUNA OTEŞANI". 

Consiliul local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, întrunit în sedinţa ordinară, publică, pe 
data de 30 martie 2022, la care participă un numar de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri în 
funţtie, absentând domnul consilier local Zăbavă Fănel; 

Văzând că prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de sedinţă d-l consilier Dârnescu Ştefan, 

ales în sedinţa de consiliu din data de 07 februarie 2022; 
Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare înregistrat la nr. I . 491 din 14 martie 2022 şi proiectul de hotarare 

prezentate de către d-l Oprişor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea Cererii de 
Finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea unui sistem 
inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul 
Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI". 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Oteşani, judeţul 

Vâlcea, înregistrat la nr.1.492 din 14 martie 2022; 
- Devizul general estimativ al obiectivului de investitii "Înfiinţarea unui sistem inteligent de 

distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul Vâlcea. 
OBIECTUL COMUNA OTEŞANI". 

- Avizul Comisiei Administraţie Publică Juridică, înregistrat la nr.1 754 din 24 martie 2022 şi 
Avizul Comisiei Buget Finanţe, înregistrat la nr.1 756 din 24 martie 2022, prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi conţinutul iniţiat de primar; 

Respectând procedura prevazută de Legea nr.5212003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, conform procesului-verbal de 
afişare; 

În conformitate cu prevederile: 
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9512021 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Investiţii Anghel Saligny pentru categoriile de investiţii prevăzute la art.4. alin. (I)„ lit. e) . din O. U.G. 
nr. 9512021; 

-Ordinului nr.22117. 03.2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9512021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de lnvestitii Anghel Saligny ; 

-Ordinului nr. 95416. 10.2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivului de 
investitii prevazut la art.4 alin. (I). lit e) . din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9512021 pentru 
aprobarea Programului Naţional de lnvestitii Anghel Saligny; 

-prevederile art.44. alin.(I) . din Legea nr.2 7312006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Văzând: 

-Hotărârea Consiliului Local Oteşani nr. 2 7 din 18 iunie 2020 cu privire la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară -LUNCAVĂŢ-CERNA-, cu sediul în comuna Popeşti, judeţul 
Vâlcea; 

-Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară - LUNCAVĂT-CERNA-; 
' ' ' 



În temeiul dispoziţiilor art. 129. alin. (1) . şi (2). fit . b). , alin. (../)., fit. d)., art. 139. alin. (1). şi 
al prevederilor art.196 alin.(J)., fit .a). din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 1 O voturi "pentru" din totalul de 1 O voturi 
exprimate, adoptă următoarea 

HO TARARE 

Art.1.- Se aprobă Cererea de Finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea unui sistem 
inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul 
Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI" , în cadrul Programului Naţional de lnvestitii Anghel 
Saligny, conform Anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă Devizul general estimativ, pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea unui 
sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din 
judeţul Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI", conform Anexei nr.2.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 47. 709.454, 74 lei 

- C+M (inclusiv TVA) = 38.591.130,80 lei. 

Art.3.- Se aprobă implementarea obiectivului de investitii "Înfiinţarea unui sistem inteligent 
de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul Vâlcea. 
OBIECTUL COMUNA OTEŞANI", în cadrul Programului Naţional de fnvestitii Anghel Saligny, cu 
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 47. 709.454, 74 lei, din care Buget de stat 46.382.687,05 lei şi 
Buget local 1.326. 767,69 lei. 

Art.4.- Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai obiectivului de 

investiţii "Înfiinţarea unui sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, 
Oteşani şi Cernişoara, din judeţul Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI", conform Anexei 

nr.2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei şi de 

Compartimentul financiar - contabil. 
Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică în termen legal: Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Va/cea, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei Otesani, judeţul Valcea, Ministerului 
De::vo ltării. Lucrărilor Publice şi Administra/iei, autorităţilor, instituţiilor sau persoanelor 

interesate şi va fi afişată pe site-ul www.otcsani.ro, precum şi la sediul Primăriei comunei 

Otesani, judeţul Va/cea. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTEŞANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 
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Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

CERERE DE FINANŢARE 
Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

A.O.I: LUNCAVĂŢ- MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

CERNA PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

JUDEŢUL: VÂLCEA 

Număr /data Înregistrare: (se completează numărul de înregistrare de la 

·········· ··· ·· registratura MDLPA) 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
Beneficiar (A.D.I): LUNCA V AT-CERNA, JUDETUL VALCEA 
Denumirea obiectivului de investiţii: INFllNŢAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE 

DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE IN 
COMUNELE POPEŞTI, OTEŞAN! ŞI 
CERNlŞOARA DIN JUDETUL VALCEA 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiţie; 

a) înfiinţarea de not sisteme de distribuţie gaze 
Categoria de investiţie: naturale; 

Stadiu implementare: Obiectiv de investiţii nou; 

Amplasament: 
COMUNELE f'OP EŞTI, OTEŞANI ŞI CERNIŞOARA, 
JUDEŢUL VALCEA 

36 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (luni): 

Hotărârea consiliului local/judeţean de (Număr/dată) 

aprobare/ Hotărârea A.D.l./Hotărârile IHC.L. OTESANI Nr. 21130.03.2022 
consiliului local, judeţean ale UAT 
membre ale parteneriatelor, după caz 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 
168.514.300,48 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
164.095.925,18 



Valoarea finanţată de la bugetul local: 
4.418. 375,30 

Valoare calculată conform standardului de 141.808. 262, 74 
cost 

26.289,54 
Cost unitar aferent investiţiei pentru reţeaua 
de distribuţie inteligentă gaze naturale 
(calculat) 

1.272, 80 
Cost unitar aferent investiţiei pentru 
instalaţia de racordare la SNT împreună cu 
punctul de predare/preluare (calculat) 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Tip lucrare: Înfiinţarea de noi sisteme de distribuţie gaze naturale; 

- Sistem inteligent de distribuţie gaze naturale: Da; 
- Lungime reţea de distribuţie înfiinţare : 144.412 metri ; 
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021) : 

5145 
- Lungime instalaţie racordare SNT: 118 metri; 
- Consum estimat anual consumatori casnici: 8.229.600 mc; 
- Consum estimat anual consumatori non-casnici: 1.031.400 mc; 
- Alte capacităţi: SRMP complet automatizat si cu sistem SCADA 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poştală a solicitantului: Qrim ariaQOQestivl@yahoo.com 

Strada: Principală I Număr: 56 I Cod poştal: 247517 
Localitatea: Popeşti I Judeţul : Vâlcea 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: Măgura Aurora 
Funcţie: Primar 
Număr de telefon fix: 0250764552 
Număr de telefon mobil: 0765413707 
Adresă poştă electronică (obligatoriu) : QrimariaQOQestivl@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Măgura Aurora 
Funcţie: Primar 
Număr de telefon: 0765413707 
Adresă poştă electronică : QrimariaQOQestivl@yahoo. com 

Subsemnatul Măgura Aurora, Preşedinte a Asociaţiei 
Confirm că obiectivul de investiţii pentru care solicit finanţare nu este inclus la finanţare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 
naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaţionale , 



Confirm că respect prevederile art. 4 alin . (I O) din Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei , nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢ Ă, 

--~ 
l>'~~C_(J~E'f N. 

Primar, 
Măgura Aurora 

Semnătura ............ . 

Primar, 
Oprişor Mircea 

Semnătura ............ . 

Primar, 
CiorÎcă Dumitru 

Semnătura ............ . 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTEŞANI, 

BONDOC ELENA - ELIODORA. 
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DE\ 1Z GENE RAL 1 .... ,~~ X'° 
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Valoare ( incln<iv T. V.A . ) 

Nr . Denumirea c-.ipitolelor ~ia <u bcapitolclor 
Valoare 

crt. de cheltuieli 
C fărâ T. V.A. ) 

TVA 

LEJ L EI 

I 2 3 4 

C apitolul I 
C heltuieli pentru obtinerea s i a m ena ia rea te.renulo.i 

I.I Obrin crea terenului 20.000.00 3.800.00 
l.Z A menajarea terenului 40.000,00 7.600.00 

1..l 
Amenaj ări pentru p1·orecţia meditllu i şi aducerea la 

35 000.00 6.650,00 
starea in itială 

1.4 C heltuieli pentru relocarea/protecfi a ut ilităţilor 20.000,00 3.800,00 

TOT AL CAPlTO L I 115.000.00 21.850.00 

C apitolul 2 
Cheltuie li pentru as ig urarea u tilită ţilor necesare obiectivului 

z C heltuieli pentru a•igurarea utilită1ilor necesare 
3 l.760,21 6.034.~ 

obiecth•ului 

TOT AL CAPIT OL 2 31.760.21 6.&34.44 
C apitolul 3 

C heltuieli pen tru proiectare si asistend telmid 
3. l Studii „ .... OOO 

3.Z 
Docu mentatii-sup<>rt şi cheltuieli pentru obţinerea de lS.OOUO 4.750.00 
aviz~ ac.orduri si autorizatii 

3.J ExPertizare tehnică H- OOO 
Certificarea performan!d energetice ş i auditul energetic ' ~ 3.4 
al clădirilor 

0,00 

3.5 Proiectare 1%11 372.66448 
3.5.1 Temă de proiec1are . .c· .. 0.00 
3.5.2 Studiu de prefez.abilitale •·''·cc; 0,00 

3.5J 
Studiu de fezabiJitate/documenta'ie de avizare a lucrJri lor de .. ,• ' î{ ; 

201100.00 
interventii si deviz i!Cncral .. ; ·' 
Documentaţii le tc-hnice necesare în vederea obrincrii < , 

3.SA 11.11 2.n 
aviuloriacorduriloriautorizatiilor „„ 

3.5.S 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C.. proiccru lui tehnic ş i a ·>" 12.3, 0.(IO 
detaliilor de exccutie , 

3.5.6 Proiect tetmic şi detalii de execuţje -. 301 .701.7 
3.6 Oroanizarea orocedurilor de acbizitie > 24.700.•• 
3.7 Consultantă ;.•,;:, 20.900.1111 
3.8 Asistentă khnică '·;':. 68.520.77 

TOT AL C APITOL 3 2.587.027,61 491.535..25 
Caploo IDJ 4 

Cheltuieli oentru investlffa ele bui 
4.1 Constructii si in•talatii 32.134.203.43 6.IOS.498.65 

4.1.1 Retca de distributie oaze naturale .- 6.099.'74. 70 
4. 1.2 lnstalatia de racordare la SNT 31.178.701 S.923,95 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi functionalc 63.520,42 12.068.88 

42. 1 Retea de distributie iraze naturale - __ ..,.·~- ·- 0.00 
4.2.2 lnstalatia de racordare la SNT 63.520,421 12.068.88 

4.J 
Utilaje, echipa mente tehnologice şi fuocţionale care 

1.270.408,30 241.377.58 
necesită monta i 

4.3.1 Retea de distributie 2aze naturale ., o.oo 
4.32 lnstalatia de racordare la SNT 1.270.408.30 241.377.SS 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcjionale care nu 

12 704,08 2.413.78 
necesită mootai si echipamente d e transport 

4 .4.1 Rerea de distributie gaze naturale „„- o.oe 
4.4.2 lnstalatia de racordarela SNT 12.704,08 2.413.7 
4.5 Dotări 1.404.662.V 266.88S 84 

4.5.1 Retea de distnoutie gaze naturale 260.851 • .0 
4.5.2 lnstalatia de racordare la S NT 31.760.21 6.034.44 
4.6 Active nec<>rPor ale 127.040.83 24.137 7E 

4.6.1 Retea de distributie gaze naturale „ .°"':. •-- O.O< 
4.6.2 1nstalatia de rawrdar~ la SNT 127.040.831 24 137.71 

TOT AL CAPITOL 4 35.012.539.36 6.652.382.49 

....:...·-

Valoare cu TVA su 

LEI 

5 

23.800.1)( 
47.600.(K 

41.650,0< 

23800,00 

136.850.oe 

37.794,65 

Yl."IMM 

() rw 

29.7SO.OO 

O.•• 

o.oe: 
2.334.0S6.'"' 

O.Ul 
0,04 

130.900.00 

i.16.200.n 

77.3SO.OO 

1.889.605.71 
154.700111 
130.900.lll 
429.156,38 

3.178„ ... „ 0 "' 

38.239.mz.rn 
38.202.599.4: 

37.102.6S 

7S.S89.lC 

o.oe 
75-'8')..K 

I.S t l.78S.88 

0.1111 
1.511.78S.1111 

•. IS.117.&i 

o.o 
15.117.S 

l .671 .S48 I 
1.633.753.4 

37.794.65 
ISl.178 SI 

O."' 
ISl.1 71.5\ 

41.664.921.11~ 

I >tfalcarea pe 

rse de finan1ar~ 

buger local 
buget de s tat 

buget local 

buget de s tat 

buget de s tal 

buget local 

buget local 

buget local 

buge t local 

buget local 
buget local 

buget local 

buget de s tat 

buget de s tat 

buget de stal 

buget loc.al 
buget local 
buget local 

buget de stat 
buget de stat 

buget de stat 
buget de stat 

buget de stat 
buget de stat 

buget de stat 
buget de stat 

buget de stat 
buget de stat 

buget de stat 
buget de stat. 



Capitol u l 5 

Alte cheltuieli 
5. 1 Organizatt de şant ier 105.037,62 

5.1.1 
Lucrim d~ consuucflÎ şi in~ t..ala111 aforcntr orga1117..ăti1 de 

105.037.62 
fsanucr 

5.1.l Chdtu1cli conexe orgarnzăm şann~rulw 0.00 

5.2 Comisioan~ t:u.~ cote., co~tu l r reditului 681.01 9.96 

5.2.l 
Comisioanele şi dob.~rwle aforentc creditului băncii 

0.00 
finant3toare 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru conn~'htl calit.'ipi lucrărilor de 

161.147.61 
constructii 
Cota aferentă ISC pt.'11tru controlul starului în amenajarea 

5.2.3 tentoriulu1, urbanism ş i pcnu11. autonzarc-; lucr•rilor de 32.420.52 
construct l1 

5.1.4 Cota aJerentâ Ca:.e i Sociale a Constructonlor - CSC 162 147.61 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri . avize conforme şi autoiizaţia de 

324.295.22 
constrmreldt:Sfiinţarc 

5.3 Cheltuieli diverse si neorc\'ăzute 1.616.SS0.06 
5.4 Ch.eltuieli ucntru informare si uublicitate 0.04 

TOTAL CAPITOL 5 2.402.607 64 
Capitolul 6 

Cheltuieli oentru orobe tebaolnoice si teste 
6.1 Preeiitirra ucrsonalului de exploatare 6,00 

6.2 Probe tehnolocice si te.·h! 0.()0 
TOT AL CAPl.TOL 6 OOO 

TOT AL GENERAL 40.148.934,81 

Din care C + M (l.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 32.429.521,68 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care : 47.7°'.454.74 

buget de stai '6J8Z.fl7,85 

buget local l.326.767.69 

Retea de 
Preturi fără TV A distributie gaze 

naturale 

Valoare CAP. 4 JJ.475.42411 
Valoare investitie „. 6• ·-1-

Cost un itar aferent investi\iei "-~ . li Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 
' f· .· 

Data d~·;'~-.' . ) 
. . 

f"' • • 

; ._ .~~ 

i.:_ . ,: ~ 

... 
'P"-~'E ~; "'JiE l:::IE ~~";.o.if ~ ' 

I 

fi 

19.957,15 

19 957,15 

0.00 

6 1.616.09 

0,00 

0.00 
~ 

o,uo 

0,00 

61616,09 

30~ 144.51 
OOO 

388.717 7S 

OOO 
0,00 
OOO 

7.560.519,93 

6.161.609.12 

lnstalatia de 
racordare la SNT 

1.536.612,54 
l.683.372,75 

1.274,31 
157,49 

Proiectant: 
SC. TECH IT 

124.994.77 

12.4.994,77 

0,00 

742.636,05 

0,00 

1 62 . 1 47 .~l 

2.429,52 

162. 147.61 

85.911.:H 

1.923.694,57 
onc 

2. 791.325,39 

OM 
OM 
0-00 

47. 709.454,74 

38.591.130,ICI 

Total cu standard 

de cost 

35.IJ J2.J3fJ.J6 
"1.148.'J3Ul 

JO.J~Z,14 

6.Ul.Jl 

bugc:t de .;,{al 

buget local 

buger local 

hug~1: de stat 

buget de stat 

bug~t de stat 

buget local 

buget d<; stat 
buget local 

buget 10<.-al 
buget de stat 

Total inv estitie 

3J.IJ12.539,36 
40.Ul.934,81 

30.3'2.U 
6.141.11 
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Anexa 2.2 
.J1111'6rmele metodologice 

Denumirea obiectivului de investiţii : „Infiinţarea unui sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, 

Oteşani şi Cernişoara din Judeţul Vâlcea. OBIECTUL COM UNA OTEŞANI" 

Faza (Nota conceptunlă/Sf/DALUPT) SF 
Beneficiar (UA T) COMUNA OTESANJ 

Amplasament: COMUNA OTEŞANI 

Valoarea totală a investiţiei (lei inclusiv TVA) 47. 709.454, 74 
din care C+M (lei inclusiv TVA) 38591.130,80 
Curs BNR lei/euro din data ............ 4,949 
Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli 

46.382.687,05 eligibile lei inclusiv TV A) 

Valoare finanţată de UAT ...... .. (lei inclusiv TVA) 1.326.767,69 

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, branşamente şi racorduri la sistemul de transport al gazelor 
naturale. 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. 
Valoare 

U.M. Cantitate (lei inclusiv 
(I) lit. e) din O.U.G. nr. 95/2021 

TVA) 
Sursa de alimentare distributie/transport m 18 37102,653 
Lungime conUU\;._ disaibutic &llle 111lw'llle m 39469 lJ,)5!047 _.UCS 

Bransamente dicnti ca.'lllici buc llSO CJOO 
Bransamente clienti noncasnici buc 171 604243,206 
Poseuri de reglare-masurare ( cu debit < I .OOO mc) buc o 0,000 
Statii de reglare-masurarc (cu debit > I .OOO mc ) buc l 1715876,970 
Rasuflatori, camine. vane buc 1439 116384.835 
Punctaj obtinut in urma analizarii obiectivului de investitii in cadrul 
altor proiecte cu finantare din fonduri europene 

Standard de cost aprobat prin OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021 (euro fără TVA) I 6.400,00 I ········-· 
Verificare încadare în standard de cost 

Valoarea totală a investiţiei în euro inc.lusiv TVA raportată la numărul de gospodării I 6.141,21 I ······-··· conectate (euro firă TV A) 

c~~~;-eo ~·~, , 
-SE'cR.6.+~eiL (;,e„~L I+( ~~~,' dt°E""Sl'tNt / , 

'3oN'1>ec eCE:~ -«t'ooo~. 


