
 
Nr. 6140/18.11.2020 

 HOTĂRÂRE                                                        
-Proiect –  

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului 

„DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,  JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul  Suceava 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Pojorâta, județul  Suceava, înregistrat cu 
nr.6141/18.11.2020 ; 
-  Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 6142/18.11.2020 ; 
-  Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi turism din 
cadrul Consiliului Local al comunei Pojorâta, județul  Suceava, înregistrat sub nr. 
6313/26.11.2020 
- prevederile art.1 din Ord. Nr.936/17.08.2020 pentru aprobarea Ghidului pentru 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 - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Axa Prioritară 8 Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale - Obiectivul Specific 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 
cu alte state vecine 
- Ghidul solicitantului pentru 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 - Cod apel: POIM/859/8/2/ 
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 
 - prevederile art.1, art.7, art.10, anexa nr.4, anexa nr.6 din H.G. nr.907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -  prevederile art.41 și art.44 al Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 - prevederile  art.129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.a) și d) și alin. (6) lit.c), alin.(7), lit.n) din 
OUG. Nr.57/2019 privind Codul administrativ 



  
 Fiind îndeplinite prevederile art.136 alin.(8) din OUG . nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1) lit. a), din OUG. Nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului 

„DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,  JUDEȚUL SUCEAVA”. 

Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică ( Studiul de fezabilitate) aferent 
obiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR 
NATURALE ÎN COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,  JUDEȚUL SUCEAVA”. 

și indicatorii tehnico-economici, astfel: 
INDICATORI ECONOMICI 
Valoare totală proiect: 
Valoare lei inclusiv TVA = 21.300.949,77 LEI 
Din care C+M 
Valoare lei inclusiv TVA = 20.495.162,79 LEI 
INDICATORI TEHNICI 
Număr total de gospodării deservite direct/ număr de branșamente =  1217 
Lungime totală rețea de distribuție = 22,119 km 
Art. 3. Se aprobă bugetul proiectului „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE 

DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,  
JUDEȚUL SUCEAVA”. 

conform devizului anexat prezentei. 
Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului, conform devizului general al investiției comunei 

Pojorâta - „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 
ÎN COMUNELE POJORÂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,  JUDEȚUL SUCEAVA” se prevăd în bugetul 
local, pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, potrivit legii. 

Art. 5. Se desemnează reprezentantul legal al comunei Pojorâta, primarul comunei Pojorâta, 
domnul Ioan Bogdan CODREANU, atât pentru relația cu finanțatorul, cât și în relația cu terții. 

 Art. 6. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Pojorâta, județul  Suceava. 

 
 
 
 
 
 



 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava, și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariapojorata.ro   
                                                          

   
INIŢIATOR, 

                                                               PRIMAR, 
                                                Ioan Bogdan CODREANU        
                                                                                                                       Avizat pentru legalitate                                           

                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                     Elena –Smaranda LEHACI 

 

http://www.primariapojorata.ro/

