
                      România, Judeţul Vâlcea
                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE
               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro
                         CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA  NR. 

Privitor la: aprobarea  studiului  de  fezabilitate,  a
devizului  general  şi  a  indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii  ”Înființare
rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în
comuna Roșiile, județul Vâlcea”

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  15.12.2020 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a  fost ales preşedinte
de şedinţă pentru o perioadă de trei  luni  în  şedinţa Consiliului  local
Roşiile din data de 25.11.2020;

Văzând  cerințele  de  eligibilitate  ale  proiectelor  finanțate  prin
Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;  

Luând  în  dezbatere  referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile,
raportul  de  specialitate  înregistrat  la  nr.  5639/09.12.2020,  privind
aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Înființare  rețea
inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Roșiile, județul
Vâlcea” pe o lungime totală de 23,398 km, prin Programul Operațional
Infrastructură  Mare,  în  acest  sens  întocmindu-se  documentațiile
necesare  prin  care  se  stabileste  valoarea  totala  estimativa  a
cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii propunându-se
mai multe scenarii realizate de S.C. SST GRUP TERMO S.R.L. avându-se
în vedere Sistem de distribuție gaze naturale din polietilenă sau din
oțel,  propunându-se pentru realizare scenariul  I,  respectiv Sistem de
distribuție  gaze  naturale  din  polietilenă  cu  o  valoare  totală  de
16.211.048,75 lei fără TVA din care C+M de 13.535.826,00 lei fără TVA;

Având  în  vedere  raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul
Consiliului  local  Roşiile  prin  care  avizează  favorabil  proiectul  de
hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul UAT Roşiile;

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006  a  finanțelor
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (4)
lit. a) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri  publice,  cu
respectarea  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă
pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  Legii  nr.  52/2003  r1 privind  transparența
decizională  în  administrația  publică,  văzând  și  art.  120,  121  din  L.
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1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. a), d),
alin. (14), art. 286 alin (4), art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), art.140, art. 
197 - 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și comppletările ulterioare, cu 11 
voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă 
următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.  1. (1). Se aprobă studiul de fezabilitate, a devizului general
şi indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții ”Înființare
rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Roșiile,
județul Vâlcea”, pe o lungime totală de 23,398 km având în vedere cele
două scenarii referitoare la sistemul de distribuție realizate de S.C. SST
GRUP TERMO S.R.L. conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta, după cum urmează:

a) Sistem de distribuție gaze naturale din polietilenă cu o valoare
totală  de  16.211.048,75  lei  fără  TVA  din  care  C+M  de
13.535.826,00 lei fără TVA;

b) Sistem de distribuție gaze naturale din oțel cu o valoare totală
de 19.609.816,96 lei fără TVA din care C+M de 16.694.532,50
lei fără TVA;

(2). Documentația  referitoare  la  scenariul  care  se  va  aproba
conform dintre cele precizate la alin. (1), va fi Anexa nr. 1 la hotărârea
consiliului local și va fi păstrată la compartimentul responsabilului cu
achiziții publice. 

Art. 2. Terenurile pe care se realizează investiția fac parte din
domeniul  public  al  localități  Roșiile,  județul  Vâlcea  publicate  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 bis/19.11.2011.

Art.  3. Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,
primarul acesteia, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de
către  primarul  comunei  Roșiile,  domnul  Constantin  Dumitru  prin
compartimentele de specialitate.

Art.  5. Proiectul  ”Înființare  rețea  inteligentă  de  distribuție  a
gazelor  naturale  în  comuna  Roșiile,  județul  Vâlcea”  se  va  realiza în
cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020,
Axa  8,  Sisteme  inteligente  și  sustenabile  de  trasport  al  energiei
electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2. Creşterea gradului
de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine, apel de proiecte POIM /.../8/2/ Dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Art.  6. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
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primarului  comunei  Roșiile  pentru  ducere  la  îndeplinire  prin
compartimentele de specialitate,  şi  va fi adusă la cunoştinţă publică
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 09.12.2020
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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