
1/4 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru 

executarea obiectivului de investitii “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în 

vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate    în localitatea  

Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova” 

 

Văzând : 

- Studiul de fezabilitate nr.006/2019 , elaborat  de Serviciul de Proiectare Ploiești, 

avizat în ședința comună CTA SDEE Ploiești cu CTEA SDEE MN cu aviz 

nr.649/11.12.2019 ; 

- Notificarea nr. 189/22.01.2020 a SDEE Muntenia Nord cu privire la rezultatul 

analizei de eficiență economică din cadrul studiului de fezabilitate  privind 

extinderea reţelei electrice de distribuţie în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti , 

str.Daliei, judeţul Prahova , înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești  cu nr. 

7532/29.01.2020; 

- Devizul general , întocmit de SDEE Muntenia Nord-Serviciul Proiectare Ploiești,  

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului : Extindere rețele electrice de 

distribuție în comuna Bărcănești , str. Daliei ; 

- Propunerea de contract de cofinanțare în vederea realizării rețelei electrice de 

distribuție de interes public ; 

 Având în vedere : 

-Referatul de aprobare nr. 10.865/ 19.03.2020 al  domnului primar pentru  

susținerea  Proiectului de hotărâre  privind aprobarea încheierii contractului de 

cofinanțare pentru executarea obiectivului de investitii “Extinderea rețelei electrice 

de distribuţie în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate    în 

localitatea  Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova” ; 

-Raportul  de specialitate  nr.10.893/ 19.03.2020 al Serviciului Financiar contabil  

din cadrul Primăriei comunei Bărcănești  prin care  se propune aprobarea  Proiectul 

de hotărâre  privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru 

executarea obiectivului de investitii “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în 

vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate    în localitatea  

Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova” ; 

-Avizele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 ale Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti nr.10.885/ 19.03.2020; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
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În conformitate cu prevederile : 

- Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

-Art. 51 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare  ; 

-Art. 11 alin.(2)  lit.c) , art.12,  art.13 , art. 17  alin.(1) și (2) , art. 20  din  

 Metodologia 

pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea 

localitatilor ori pentru extinderea retelelor  de distributie a energiei electrice , 

aprobată prin Ordinul  președintelui ANRE nr.36/2019; 

 -Art. 129, alin. (1), alin(2) lit. d), alin.(7) lit.k) şi n) din  O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările  și completările  ulterioare; 

 

 În temeiul   art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, județul Prahova adoptă prezenta  

H O T Ă R Â R E: 

 

 Art.1. Se  aprobă  coparticiparea  U.A.T. Comuna Bărcăneşti la realizarea  

obiectivului de investiție “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în vederea 

alimentării cu energie electrică a locuințelor situate    în localitatea  Bărcăneşti, 

strada Daliei , judeţul  Prahova” , pe bază de contract de cofinanțare. 

 

 Art.2. Se aprobă cota de participare  a Unităţii Administrativ Teritoriale 

Comuna Bărcăneşti în cuantum de 48.972,14 lei, fără T.V.A.,  reprezentând  

Itotal/2(valoare I totală/2), stabilită  pe baza devizului general  în studiul de 

fezabilitate nr. 006/2019 , elaborat  de  SDEE Ploiești- Serviciul de Proiectare 

Ploiești .  

 

 Art.3. (1) Se aproba incheierea Contractului de cofinantare a lucrărilor de 

investiţii necesare pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie,  cu  SDEE 

PLOIEŞTI (operator),   pentru realizarea  obiectivului de investitie “Extinderea 

rețelei electrice de distribuţie în vederea alimentării cu energie electrică a 

locuințelor situate    în localitatea  Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova”și  

alocarea din bugetul local a sumei de  58.276,85 lei cu TVA, ce revine comunei 

Bărcănești  pentru cofinanțarea lucrării, valoarea totală estimată a lucrării este de 

97.944,29 lei (fără T.V.A.) ,  conform anexelor nr.1-3  care fac parte integranta din 

prezenta hotărâre. 
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 (2) Prețul contractului va fi actualizat în funcție de prețul rezultat în urma 

procesului de achiziție publică   organizat  de către operator pentru contractarea 

lucrărilor. 

 

  Art.4.(1) Contractul intră în vigoare  la data semnării   și produce  efecte 

până la data punerii sub tensiune a rețelei electrice de interes public, dar nu mai 

mult de 12 luni de la semnarea acestuia. 

(2) Termenul prevăzut la alin.(1) poate fi prelungit  prin Act adițional  cu acordul 

părților. 

 

Art.5. Se aprobă Contractul de cofinantare a lucrărilor de investiţii 

necesare pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, contract prevăzut în 

anexa  nr.4 ,   care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 

 Art.6 .Imputernicește Primarul comunei Barcanesti, județul Prahova , să 

semneze Contractul de cofinanțare a lucrărilor de investiţii necesare pentru 

extinderea reţelei electrice de distribuţie,  cu  SDEE PLOIEŞTI   pentru 

realizarea  obiectivului de investiție “Extinderea rețelei electrice de distribuţie în 

vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate   în localitatea  

Bărcăneşti, strada Daliei , judeţul  Prahova” . 

 

          Art.7. (1) Se  aprobă constituirea unei comisii  comune  formată din 

membrii desemnați de Comuna Bărcănești  și de  SDEE Ploiești,  în vederea 

stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe în funcție de contribuțiile de 

cofinanțare  în raport de valoarea totală a lucrărilor. 

(2)  Membrii desemnați  de Comuna Bărcănești în  comisia comună  instituită la 

alin.  (1) sunt : 

1)Duță Dănuț-viceprimar comuna Bărcănești; 

2)Dinu Nicolae-Ovidiu-inspector  Primăria comunei Bărcănești; 

3)Biton Afrodita-Maria-consilier achiziții Primăria comunei Bărcănești. 

 

           Art.8. (1) Instalațiile electrice rezultate după realizarea lucrărilor  de 

extindere a rețelei electrice  de distribuție  vor fi în coproprietatea Comunei 

Bărcănești și SDEE Ploiești.   

(2) Cota parte de proprietate  asupra mijloacelor fixe  va fi stabilită de comisia 

comună convenită la art.7, în funcție de contribuție  la finanțare în raport de 

valoarea totală a lucrărilor. 
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 Art.9.Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Bărcănești și de compartimentele cu atribuții în domeniu din aparatul de 

specialitate al primarului, iar  hotărârea  va fi comunicată persoanelor și 

autorităților interesate prin   grija secretarului general al  comunei Bărcănești, 

județul Prahova.   

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                       Dănuț Duță            

 

 

 

       

Contrasemnează: 

Secretarul  general al  comunei 

 Nicoleta Savu 

 

 

 

 
 
 

   Bărcăneşti,   23.03.2020 
   Nr. 22 
 

Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  13     ;   Nr.voturi pentru 12       
Nr. Voturi  impotriva     0  ;  Nr. voturi abtinere    1   . 
Sistem vot : deschis 
 5 exp. 
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