
ROMANIA 
JUDETUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BîRA 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr..........din.................................. 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul National de Investiţii „ Anghel Saligny„ pentru 

obiectivul de investiții  ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si 

Negrești, judetul Neamt ” 

 

 Consiliul local al Comunei Bîra, judeţul Neamț, 

Având în vedere: 

 - expunerea de motive nr.986 din 30.03.2022 privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre 

prezentată de către domnul  primar al Comunei Bîra; 

 - raportul de specialitate nr.987  din 30.03.2022 al compartimentului de investiții și urbanism; 

 - raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare econimico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 

turism; 

      Luând în considerare : Ordonanța de Urgență nr.95/2021 pentru aprobarea programului national de 

investiţii „ Anghel Saligny„; 

- Prevederile HG nr. 963/2016 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind 

elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 

                   În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor dispozițiilor art.129 ,alin (4) ,lit(d)  ,art.196 alin (1) lit.a) și art.197 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

             Art. 1  Se aprobă depunerea cererii de finanțare prin Programul National de Investiţii „ Anghel Saligny„ 

pentru obiectivul de ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si 

Negrești, judetul Neamt ” 

,investiție   care este necesară şi oportună întrucât comuna Bîra nu  dispune de o retea de distributie gaze 

naturale. 

              Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați  conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă anexa 2.1 - devizul general aferent cererii de finanțare , conform anexei la prezenta 

hotărâre.  

 Art. 4  Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Bîra. 

 Art. 5 Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Se confirmă că terenurile  pe care se efectuează lucrările prevăzute fac parte din inventarul 

domeniului public al comunei.  

             Art.7 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 

persoanelor interesate.   Hotatârea va fi publicată pe www.bira.ro la secțiunea ”Monitorul oficial al comunai 

Bira”   

                               Inițiator, 

Primar, Danut Petraru                                            Avizat  pentru legalitate, 

        Secretar general,Maria Dancă 

 

http://www.bira.ro/


COMUNA BÎRA 

Nr.986  din 30.03.2022 

                                                  EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul National de Investiţii „ Anghel 

Saligny„ pentru obiectivul de investiții  ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, 

cu satele Bîra, Rediu si Negrești, judetul Neamt ” 

 

 Motivat de faptul că a fost  publicat Ordinul comun al ministrului 

dezvoltării,lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr.278/167/2022  

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a preverilor 

Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea programului national de 

investiţii „ Anghel Saligny„,denumit P.N.I. ”Anghel Saligny”,pentru categoria de investiții  prevăzută 

la  art.4 alin .(1) lit.e) din  OUG  nr.95/2021 ,respectiv pentru  categoria  de investiții ”sisteme de 

distribuție a gazelor naturale ,inclusiv a branșamentelor ,precum și a racordurilor la sistemul de 

transport gaze naturale” , se impune inițierea acestui  proiect de hotărâre  pentru a solicita 

finanțarea obiectivului   ” ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, 

Rediu si Negrești, judetul Neamt ”. 

 Înființarea  sistemului de distribuție gaze naturale  local  constituie o investiție 

deosebit de importantă  pe termen lung pentru comunitatea rurală.     

Din punct de vedere economic se pot aprecia următoarele:  

- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;  

- crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a proiectului, iar la finalizarea 

acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;  

- creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care să 

contribuie la dezvoltarea zonei;  

- creșterea calității vieții locuitorilor comunei Bîra. 

          De asemenea ținînd cont de influența  factorilor economici asupra preturilor și a 

inflației din această perioadă  dar și a conditionalității  de înființa  un sistem de distribuție 

inteligent, s-a impus actualizarea devizului general si a  indicatorilor tehnico-economici 

rezultați . 

 Ținînd cont de cele arătate mai sus ,am inițiat proiectul de hotărăre  privind 

aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul National de Investiţii „ Anghel Saligny„ 

pentru obiectivul de ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si 

Negrești, judetul Neamt ” însoțit de anexa nr.1  cu noii indicatori tehnico-economici și  anexa nr.2.1 

reprezentând devizul general actualizat. 

 

Comuna Bîra, judetul Neamt 

Primar, 

DANUT PETRARU   



Comuna Bîra 

Nr.987  din 30.03.2022 

                                                    

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul National de Investiţii „ Anghel Saligny„ 

pentru obiectivul de investiții  ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele 

Bîra, Rediu si Negrești, judetul Neamt ” 

 

   Văzând : 

-expunerea de motive  nr.986/30.03.2022  a domnului primar al comunei Bira; 

- respectarea prevederilor  HG nr. 963/2016 privind aprobarea structurii devizului general si a 

metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii in 

cazul investiției ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si 

Negrești, judetul Neamt ” 

     În baza prevederilor  : 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,art.44 

alin(1) ” Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 

asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 

împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative” și  

alin(4)” Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui 

obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenta de 

aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preturi”. 

- Legea nr. 273/2006- art. 46 alin.(3)  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, „Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare 

se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 

împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.  

           În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiille legale pentru a fi aprobat.                             

Cât și în temeiul  dispozițiilor art.129 ,alin (4) ,lit(d)  și 139,alin(3),lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte 

condiţiille legale pentru a fi aprobat.                             

 

 
Întocmit, 

Inspector superior UAT Comuna Bîra 
Irina ŞTIRBU 



                                                                Anexa nr.1 la HCL nr………….din…………………… 
           
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai  obiectivului de investiții :  
 “INFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SI RACORDURI ÎN COMUNA BȊRA, CU 

SATELE: BȊRA , REDIU SI NEGREȘTI, JUDETUL NEAMT” 
 

 

 

Titular : COMUNA BÎRA 

Amplasament : Județul Neamț,comuna Bîra,satul Bîra,Rediu și Negrești 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

• Date tehnice :  
- 27.921 m retele de distributie gaze naturale; 
- 512 racorduri individuale, din care 500 racorduri consumatori casnici si 
12 racorduri consumatori non-casnici, in primii 5 ani, 350 racorduri 
urmatorii 4 ani 
- categoria de importanta a obiectului de investitie C 
- clasa de importanta a obiectivului de investitie I 

 

• Date economice : 
 

• Valoare totală  investiție : 
8.806.634,41 lei fara TVA 
10.472.162,64 lei cu TVA 

din care C+M 
7.524.532,82 lei fara TVA 
8.954.194,06 lei cu TVA 

• Valoarea de cofinantare a viitorului concesionar 20% din C+M 
1.881.133,21 lei fara TVA 
2.238.548,52 lei cu TVA 

 
 



Anexa nr. 2.1

Valoare 

(fără T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 699.149,74 132.838,45 831.988,19

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea 

inițială
0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     699.149,74 132.838,45 831.988,19

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 

clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
0,00 0,00 0,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
0,00 0,00 0,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 0,00 0,00 0,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 100.251,43 19.047,77 119.299,20

3.8 Asistenţă tehnică 100.251,44 19.047,77 119.299,21

TOTAL CAPITOL 3     200.502,87 38.095,54 238.598,41

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.715.558,26 1.275.956,07 7.991.514,33

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 6.715.558,26 1.275.956,07 7.991.514,33

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 15.396,61 2.925,36 18.321,97

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 15.396,61 2.925,36 18.321,97

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
36.978,93 7.026,00 44.004,93

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 36.978,93 7.026,00 44.004,93

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si Negrești, 

judetul Neamt"

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      6.767.933,80 1.285.907,43 8.053.841,23

5.1 Organizare de şantier 157.380,35 29.902,27 187.282,62

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
94.428,21 17.941,36 112.369,57

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 62.952,14 11.960,91 74.913,05

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 40.696,39 0,00 40.696,39

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
33.913,66 0,00 33.913,66

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

6.782,73 0,00 6.782,73

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 730.971,26 138.884,54 869.855,80

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      929.048,00 168.786,81 1.097.834,81

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 60.000,00 11.400,00 71.400,00

6.2 Probe tehnologice și teste 150.000,00 28.500,00 178.500,00

TOTAL CAPITOL 6      210.000,00 39.900,00 249.900,00

TOTAL GENERAL 8.806.634,41 1.665.528,23 10.472.162,64

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.524.532,82 1.429.661,24 8.954.194,06

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 10.472.162,64

buget de stat 10.087.251,18

buget local 384.911,46

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 6.767.933,80 0,00

Valoare investitie 8.806.634,41 0,00

Cost unitar aferent investiției 16.369,21 0,00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 3.307,58 0,00

Data 15.03.2022

Curs Euro 4,9490

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 

în standardul de cost (gospodării conectate)
538

Beneficiar: Proiectant:
UAT Bîra MIHOC OIL SRL

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli
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