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HOTĂRÂREA  NR.  
 

 

Privitor la:  aprobarea sumei de 30.000 lei și a Caietului de sarcini, 
în vederea achiziționării unor servicii de consultanță în 
vederea elaborării Cererii de finanțare pentru obiectivul 
de investitii ”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; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 5725/15.12.2020, prin care se propune  aprobarea 
sumei de 30.000 lei fără TVA pentru elaborarea documetelor necesare de către o 
persoană autorizată în vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor cu privire 
la obiectivul de investitii ”Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor 
naturale” în comuna Roșiile, județul Vâlcea; 
 Tinand cont de prevederile Ghidului solicitantului -  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; 
 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 prevederile art.20, alin. 1, lit.h, din Legea 
273/2006, privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. a, din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata, 
prevederile HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata, 
precum si prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum 
final, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
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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. 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; 
 In temeiul prevederilor art. art.133 alin.2, lit.a, coroborat cu art.196 alin. (1), 
lit. a, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art.1. Se aproba alocarea sumei de 30.000 lei, prevazuta in bugetul local 
pentru achizitionarea serviciilor mentionate la articolul 2 pentru obiectivul de 
investitii ”Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale” în comuna 
Roșiile, județul Vâlcea”. 

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini pentru achizitionarea unor servicii de 
consultanta in vederea elaborarii Cererii de finantare si depunerea 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 din Comuna Roșiile, 
judetul Valcea, in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile , conform anexei 
care face parte din prezenta hotarare 
 Art.3. Cu durea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Roșiile ca 
ordonator de credite prin compartimentele de specialitate în vederea contractării de 
servicii cu o personaă autorizată pentru elaborarea documentelor la care se referă 
art. 1 și implicit obținerea avizului de gospodărire a apelor.   
  Art. 4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile în 
vederea aducerii la îndeplinire, compartimentului financiar-contabil şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roşiile, 15.12.2020 
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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CAIET DE SARCINI 

Servicii de consultantă în managementul proiectului –Axa prioritara 8 
Elaborare documentaţie de finanţare si implementare proiect 

în cadrul POIM 2014-2020 – Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie 
a gazelor naturale, Proiect – Infiintare retea inteligenta de distributie a 

gazelor natural 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
1. Informaţii generale 
Autoritatea contractantă 
Denumirea: Comuna Roșiile 
2. Obiectul contractului 
Cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management 
Obiectul achiziţiei directe: Servicii de consultanţă în managementul proiectului - Axa 
prioritara 8 Elaborare documentaţie de finanţare si implementare proiect în 
cadrul POIM 2014-2020 – Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a 
gazelor naturale, Proiect – Infiintare retea inteligenta de distributie a 
gazelor naturale in comuna Roșiile, judetul Valcea. 
 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea retelelor inteligente de 
distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, 
eficienta, operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si 
consum final, Prioritate de investiţii 8.2 Cresterea gradului de interconectare a 
sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine. 
Investitiile in dezvoltarea de retele inteligente de gaze si cresterea confortului pentru 
cetateni 
Primaria Comunei Roșiile, intenţionează să depună proiecte pentru obiectivul de 
investiţii: Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale  in 
comuna Roșiile, judetul Valcea. 
 
3. Tema serviciilor de consultanţă: 
 
• Verificarea eligibilităţii solicitantului 
Consultantul va avea sarcina de a verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a 
solicitanatuiui in concordanta cu prevederile Ghidului Solicitantului cadrul POIM 2014-
2020, Axa prioritara 8, Obiectiv specific 8.2 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.     / 15.12.2020  
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Activitatea se va desfăşura in termen de maxim 1 zi de la data contractului de 
prestari servicii, rezultatul fiind o grila de verificare a eligibilităţii, insotită de concluzia 
consultantului si (daca este cazul) de recomandari. 
 
• Elaborarea calendarului activitatilor 
Consultantul va avea sarcina ca in termen de maxim 2 zile de la data ordinului de 
incepere a contractului de servicii, sa stabileasca un calendar al activitatilor de urmat 
pana la depunerea cererii de finanţare, asa incat proiectul sa poata fi depus in 
termen optim pana la data de 17.12.20202 ora 17:00. 
 
• Verificarea documentaţiei tehnice 
Consultantul va avea sarcina ca in termen de maxim 3 zile de la data semnarii 
contractului de servicii, sa verifice daca documentele tehnice ale învestitiei sunt 
complete in functie de stadiul la care se realizeaza consultanta( SF sau PT), corecte si 
in conformitate cu prevederile si impunerile Ghidului Solicitantului. Printre 
documentele tehnice enumerăm (fara a se limita doar la acestea) urmatoarele 
documente: Studii de fezabilitate, studii geotehnice, expertize tehnice, audit, 
documente de proprietate si cadastrale, certificatul de urbanism, avizele si acordurile 
necesare, etc. 
 
• Elaborarea cererii de finanţare si a documentelor suport 
Consultantul va avea sarcina ca in termen de maxim 10 zile de la data semnarii 
contractului de prestari servicii, sa realizeze cererea de finanţare si documentele 
suport, conform listei de mai jos (dar fara a se limita doar la acestea): 
- realizarea cererii de finanţare/ macheta financiara/ alte documente aferente 
- elaborarea calendarului activitatilor 
- construirea bugetului proiectului 
- realizarea analizei cost-beneficiu 
- asistenta in procesul de depunere al cererii de finanţare 
- introducere documentaţie proiect in sistemul MySMIS 
- pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii 
- asistenţă pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de 
finanţare 
- completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate 
suplimentar 
- Alte servicii de consultanta solicitate prin Ghidul specific al măsurii de finanţare, 
precum si asistenta pe perioada de implementare a proiectului 
 
• Consultanta pe perioada evaluarii proiectului (răspunsuri la solicitările de clarificari 
primite) 
Consultantul va avea sarcina ca pe toata durata evaluarii proiectului sa fie la 
dispoziţia achizitorului si sa răspundă prompt la timp si complet la toate solicitările de 
clarificari. 
4. Termen de elaborare a documentaţiei de finanţare 
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Serviciile vor fi furnizate/prestate în termenul prevăzut de prevederile apelului lansat 
în cadrul POIM. 
5. Durata contractului 
Contractul va avea o durată de 12 luni de la data semnării acestuia de către ambele 
părţi şi se poate prelungi prin acordul părţilor, funcţie de durata de evaluare a 
conformităţii administrative şi a eligibilităţii documentaţiei de finanţare, respectiv a 
evaluării tehnico-economice de către Autoritatea de Management POIM (finanţator). 
Durata contractului include perioada necesară pentru elaborarea documentaţiei; 
efectuării recepţiei serviciilor prestate, emiterii şi plăţii facturii. 
6. Conţinutul şi modul de prezentare a ofertei 
Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de atribuire, 
transmise între ofertant şi autoritatea contractantă trebuie trimise în limba română. 
Documentele emise în altă limbă vor fi prezentate de ofertant numai însoţite de 
traducerea autorizată în limba romană. 
Perioada de valabilitate a ofertei - 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor 
in caz de licitatie si 30 de zile de la data solicitarii ofertei in cazul achizitiilor directe. 
Orice document întocmit de ofertant şi/sau de personalul acestuia vor fi depuse în 
original. 
Orice document care nu este emis de ofertant poate fi depus în oricare din formele 
original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul. 
6.1. Documcnte de calificare 
Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente care dovedesc capacitatea de 
exercitare a activităţii profesionale: 
- certificat constatator - in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul, 
emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de 
activitate al operatorului economic include si obiectul achiziţiei; datele precizate in 
acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
6.2. Propunerea tehnica 
Propunerea tehnică va respecta prevederile punctului 3. 
1. Oferta tehnica trebuie să conţină: 
- Detalierea metodologiei de lucru aplicata pentru realizarea obiectului contractului de 
servicii 
- Datele de identificare ale ofertantului 
6.3. Propunerea financiară 
Oferta financiara se va elabora in lei, specificandu-se valoarea cu TVA si fara TVA. 
Ofertantii trebuie sa tina cont ca achizitorul va achita un procent de 30% dupa 
depunerea proiectului şi încărcarea în MySMIS, un procent de 30 % dupa 
primirea răspunsului pozitiv al etapei de verificare a conformităţii administrative si 
40% lunar sau semestrial in functie de raportul de activitate prezentat 
7. Criteriul de atribuire 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare de Servicii de consultanţă 
în managementul proiectului - 
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Axa prioritara 8Elaborare documentaţie de finanţare si implementare 
proiect în cadrul POIM 2014-2020 – Dezvoltarea retelelor inteligente de 
distributie a gazelor naturale, Proiect – Infiintare retea inteligenta de 
distributie a gazelor naturale in comuna Roșiile, judetul Valcea, conform 
Legii nr. 98/2016, art. 187 alin. 2 şi 3, este cel mai bun raport calitate - preţ. 
Nr. crt. FACTOR DE EVALUARE PONDERE 
1. Preţul ofertei, PO 40% 
2. Prezentarea ofertei PO 30% 
3. Comunicarea intre autoritatea contractanta si ofertant PO 30% 
8. Clauze contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a 
preţului contractului de achiziţie 
Plata se va efectua în trei tranşe, astfel: 
- Tranşa I: 30% în termen de 15 zile dupa depunerea proiectului şi încărcarea în 
MySMIS, pe bază de factură fiscală şi proces verbal de recepţie; 
- Tranşa II: 30% în termen de 15 zile dupa primirea răspunsului pozitiv ai etapei de 
verificare a conformităţii administrative, pe bază de factură fiscală şi proces verbal de 
recepţie: 
- Tranşa III: 40% în termen de 15 zile de la emiterea facturii, raportului de activitate 
privind activitatea de management si a procesului verbal pe durata de implementare 
a proiectului 
Plata se va face prin O.P.. în contul de Trezorerie indicat de către operatorul 
economic. 
Preţul contractului se poate actualiza in functie de procedurile la care se solicita 
participarea operatorului economic cat si de implicarea acestuia in depunerea si 
implementarea proiectului. 

 
 
 

Verificat,                                                                  Avizat, 
………………….                                                 …………………….. 

 
 

Roşiile, 15.12.2020 
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 


