
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   fax: 0235/485785,
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______      _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________               

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art.  8  și  9  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;

ținând seama de:

- Prevederile Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii  lucrarilor de constructii  si
unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;

- Prevederile Ghidului de finanţare a Programul Operational Infrastructura Mare (POIM),
Axa Prioritară  8 Sisteme inteligente şi sustenabile  de transport  al  energiei  electrice şi
gazelor naturale, prin prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a
securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare

HOTĂRÂREA nr 70 /2020
1. pentru participarea Comunei PĂDURENI  la Programul Operational

Infrastructura Mare (POIM), 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
2. și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

3. pentru  proiectul
4. „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 în comuna Pădureni  cu localitățile aparținătoare (  Pădureni, Văleni,
Davideşti, Căpotesti, Ivănesti, Leoşti, Rusca) ,  JUDETUL VASLUI”
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și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse
regenerabile și Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului
Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine;

- Prevderile  Ordonanței  de  urgență  128/2020  privind  unele  măsuri  pentru  instituirea
Programului  naţional  de  racordare  a  populaţiei  şi  clienţilor  noncasnici  la  sistemul
inteligent de distribuţie a gazelor naturale; 

- Prevederile  HG  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice;

- Studiul de fezabilitate elaborat de către operator economic autorizat de către Autoritatea
națională de Reglementare în Domeniul Enrgiei (ANRE).

luând act de:
- Referatul de aprobare nr. 5179 /07.12.2020  a primarului Comunei  Pădureni , judeţul

Vaslui;
- Raportul  nr. 5185 /07.12.2020, al compartimentului de specialitate din cadrul primariei

Comunei   Pădureni   si  avizul  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului  local
Pădureni , judetul  Vaslui;

Consiliul Local al Comunei  PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI
 

HOTĂRĂŞTE :

                 Art. 1. –(1) Se aprobă proiectul   „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 în
comuna  Pădureni  cu localitățile aparținătoare (  Pădureni, Văleni, Davideşti, Căpotesti,
Ivănesti,  Leoşti,  Rusca)  ,   JUDETUL  VASLUI”    în  vederea  depunerii  acestuia  pentru
finanțare  în  cadrul  Programului  Operational  Infrastructura  Mare  (POIM),  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.

     Art.  2.  –  Se  aprobă  documentația  tehnico-economică  și  indicatorii  tehnico-
economici, conform Anexei nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                    Art. 3 .- Se aprobă valoarea totală a proiectului „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  în  comuna   Pădureni   cu  localitățile  aparținătoare  (  Pădureni,  Văleni,
Davideşti, Căpotesti, Ivănesti, Leoşti, Rusca) ,  JUDETUL VASLUI “  în cuantum de   
22.733.546,89 lei inclusiv TVA.
                    Art.  4.-  Sumele reprezentând cheltuieli  conexe ce pot  apărea pe durata
implementării proiectului  „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 în comuna  Pădureni cu
localitățile aparținătoare  ( Pădureni, Văleni, Davideşti, Căpotesti, Ivănesti, Leoşti, Rusca) ,
JUDETUL VASLUI”   pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din
bugetul local al Comunei  Pădureni. 

    Art. 5.- Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și cofinantarea procentuală din valoarea eligibilă a
proiectului,  în  conformitate  cu  prevederile  Ghidului  solicitantului,  precum  și  demararea
procedurilor de includere in buget.

    Art. 6.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

    Art. 7.- (1) Se împuternicește domnul primar DIACONU TEMISTOCLE  primarul
Comunei   Pădureni,   să  semneze  toate  actele  necesare  şi  contractul  de  finanţare  în  numele
Comunei Pădureni. 
                         (2) Reprezentantul legal al Comunei Pădureni  în relaţia cu Autoritatea de
Management  pentru  Programul  Operaţional  Infrastructura  Mare  2014-2020  pentru  derularea
Proiectului  „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 în comuna Pădureni  cu localitățile
aparținătoare  Pădureni, Văleni, Davideşti, Căpotesti, Ivănesti, Leoşti, Rusca) ,  JUDETUL
VASLUI”  este primarul  acesteia,  care,  potrivit  legii,  are dublă calitate  de autoritate publică
executivă a administraţiei publice locale şi de ordonator principal de credite.

   Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Pădureni. 

    Art.  9.  - Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin intermediul  secretarului  Comunei
Pădureni  în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Pădureni  și prefectului județului
Vaslui  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.comuna-padureni.ro.

         Pădureni, 11 decembrie 2020

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          CIULEI CĂTĂLINA 
           

Contrasemneaza
                         Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela 



Adoptata astazi  11.12.2020
Cu un numar de   .. 11...   voturi”pentru”, din    .11.... .  consilieri prezenti la sedinta.

ANEXA nr. 1 la HCL NR.  70 DIN  11.12.2020

pentru participarea Comunei Pădureni  la Programul Operational Infrastructura Mare (POIM),
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

și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru  proiectul

„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 în comuna Pădureni cu localitățile
aparținătoare   (  Pădureni,  Văleni,  Davideşti,  Căpotesti,  Ivănesti,  Leoşti,  Rusca)  ,
JUDETUL VASLUI”

             Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției  „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  în comuna  Pădureni  cu localitățile  aparținătoare  Pădureni,
Văleni, Davideşti, Căpotesti, Ivănesti, Leoşti, Rusca) ,  JUDETUL VASLUI ” sunt:

Indicatori tehnici:
 Racordarea comunei la conducta de transport  ; 
 Realizarea unei conducte de racord de inalta presiune DN 150 mm, PN 40 bar, in lungime

de  100.596  m  ;  
 Montarea la limita administrativa a comunei Pădureni ; 



Rețea  inteligentă  de  distribuție  gaze  naturale  în  localitățile   Pădureni,  Văleni,  Davideşti,
Căpotesti, Ivănesti, Leoşti, Rusca    60,596   km și racorduri -; 

 Branșamente -  1321  buc.:

- Consumatori non-casnici:  1239  buc.  

- Obiective social-culturale:  82   buc.  

Indicatori economici:
Valoarea totala a investitiei, din care:  22. 733.546,89 lei inclusiv TVA
Cheltuieli eligibile  - ___% 16.846.520,60  lei inclusiv TVA
Cofinantare cheltuieli eligibile – ___%  3.459.732,33 lei inclusiv TVA
Cheltuieli neeligibile 2.427.293.,96 lei inclusiv TVA

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT 

INDICATOR OBLIGATORIU LA NIVEL DE
PROIECT

Unitate măsură Valoare 

2S134  -  Lungimea  rețelelor  inteligente  de  transport  și
distribuție a gazelor naturale

 km 375.165,80 

INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT 

INDICATOR DE REZULTAT Unitate măsură Valoare 

2S135  -  Nivelul  de  funcționalitate  inteligentă  a
infrastructurii de distribuție de gaze naturale

% 375.165,80

  

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          CIULEI CĂTĂLINA 
           

Contrasemneaza
                         Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela 
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