
 

A N U N Ţ 

 

    Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă 

publică faptul că a iniţiat: Proiectul de hotărâre nr. 21/19.03.2020  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”- 

Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare și raportul de 

specialitate  poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti sectiunea 

Consiliul Local și la eticheta MOL-subeticheta Hotarari ale autoritatii 

deliberative-proiecte HCL. 

 

                    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei , 

 Valeriu  Lupu                                                  Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr.10892 / 19.03.2020 

 

 



 Nr.21/19.03.2020 

P R O I E C T   DE    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 al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al   primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii rapoartului la 

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……….. ale Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 
  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



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. 

 (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)_____________________________________; 

2)_____________________________________; 

3)_____________________________________. 

 

           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. 

 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.   

 

     INIŢIATOR: 

     PRIMAR, 

    Valeriu Lupu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI 

PRIMAR 
Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax: 0244276595; 0244700401 

Mail: primaria_barcanesti@yahoo.com 

                           NR. 10.781/18.03.2020 
 

 

 

 

  

 

REFERAT DE APROBARE 

 
pentru susţinerea  proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 

 

 

 Subsemnatul  VALERIU LUPU, Primarul Comunei Bărcăneşti vă supun 

atenţiei ca, ȋn conformitate cu art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit 

sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, 

ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administraiei Publice. Sumele indexate conform alin. 1 menționat anterior se 

aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Potrivit 

datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și 

taxelor locale aferente anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 

3,8%”. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

http://www.mdrap.ro/administratie/politici-fiscale, rata inflației pentru anul 2019 

este de 3,8%.  Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2021, a impozitelor și 

taxelor locale prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflației de 

3,8%. 

 La sfarsitul anului 2020, se va iniţia un nou proiect de hotărâre prin care se 

vor stabili impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2021, urmând ca la 

stabilirea cuantumului acestora să se ţină cont de această indexare. Propunerea de 

mai sus fiind legală, necesară şi oportună, ȋn conformitate cu prevederile art.136 

alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com


modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Serviciul 

Financiar Contabil, a unui proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2021, 

a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele 

amenzilor prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată 

cu rata inflației de 3,8%. Proiectul de hotărâre va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti. 

Prezint alăturat Anexa nr.1, care face parte integrantă la prezentul referat de  

aprobare. 

 

 

 

PRIMAR, 

VALERIU LUPU   
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI 

Serviciul Financiar Contabil 

Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0244276595; 0244276595 

Mail: primaria_barcanesti@yahoo.com 

                    NR.      10893    / 19.03.2020  

 

 

 

R  A  P  O  R  T    D E    S  P  E  C  I  A  L  I  T  A  T E 

 

privind aprobarea incheierii  contractului de cofinanţare pentru executarea 

obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei electrice de distribuţie în 

vederea alimentarii cu energie electrică a locuinţelor situate în  localitatea 

Bărcăneşti, strada Daliei, Judeţul Prahova” 

 

 

            În conformitate cu  prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 

36/2019  privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de 

finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea 

reţelelor de distribuţie a energiei electrice ,art. 2.  

Metodologia se aplică de către: 

a) autoritățile publice, pentru: 

(i) întocmirea cererii și a documentației aferente acesteia, privind dezvoltarea 

rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru 

extinderea rețelei de distribuție în baza planurilor de dezvoltare regională și de 
urbanism; 

(ii) cofinanțarea lucrărilor de investiții necesare dezvoltării rețelei electrice de 

distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelei 

electrice de distribuție, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate 
prevăzut la lit. b) pct. (ii); 

(iii) realizarea rețelelor electrice respective; 

b) operatorii de distribuție concesionari, pentru: 

(i) analiza și soluționarea cererilor privind electrificarea sau extinderea rețelei 

electrice de distribuție, formulate de autoritățile publice, în baza planurilor de 
dezvoltare regională și de urbanism aprobate; 

(ii) evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor în vederea dezvoltării 

rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru 

extinderea rețelei electrice de distribuție, în cadrul unui studiu de fezabilitate 

întocmit în baza cererii și a documentației aferente depuse de autoritățile 

publice; 

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com
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(iii) finanțarea sau cofinanțarea lucrărilor de investiții prevăzute la lit. a) pct. 
(ii); 

(iv) realizarea, operarea și întreținerea rețelelor electrice respective; 

c) utilizatorii persoane fizice și juridice care au solicitat autorității publice 

dezvoltarea rețelei electrice în baza planurilor de dezvoltare regională și de 

urbanism, în vederea racordării la rețeaua electrică de interes public, pentru 

cofinanțarea lucrărilor de investiții necesare dezvoltării rețelei electrice de 

distribuție, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. 
b) pct. (ii). şi  art. 5. - 

“Pentru evaluarea condițiilor de finanțare a lucrărilor de electrificare a 

localităților sau de extindere a rețelei electrice de distribuție se parcurg 
următoarele etape: 

a) depunerea de către autoritatea publică a cererii și a documentației aferente 

acesteia; 

b) întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuție 

concesionar și evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al 
eficienței economice; 

c) transmiterea răspunsului către autoritatea publică privind rezultatele 

studiului de fezabilitate cuprinzând, dacă este cazul, oferta de coparticipare la 

finanțare, cu cota rezultată din calculul de eficiență ce revine autorității publice 

și/sau utilizatorilor pentru finanțarea investiției solicitate” 

 şi  având în vedere solicitările locuitorilor de pe strada Daliei nr. 10196/2019 şi 

10484/2019,în ceea ce priveşte extinderea reţelei electrice pe această stradă,a 

fost întocmită documentaţia necesară în vederea extinderii reţelei electrice de 

distribuţie,  depusă la SDEE Muntenia – Departamentul Acces la Reţea care în 

baza art 16 din Ordinului preşedintelui ANRE nr. 36/2019, a transmis : 

-rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluției tehnice, 

valoarea  totală obţinută, propunerile privind  cotele de cofinanțare ; 

-propunerea de contract de finanțare.;     

                      Conform Studiului de fezabiliate nr. 006/2019:           

1. Valoarea totală a investiţiei (preţuri  an 2020 – lei ) ,preț ce va fi actualizat 

în funcție de prețul rezultat în urma procesului de achiziție publică 

organizat de către operator pentru contractarea lucrărilor. 

   

Nr 

crt 

Capitol 

investiţie 

Valoare 

fără 

TVA(lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA(lei) 

      

1 

Total general 97.944,29 18609,42 116.553,71 

 2 Din  care 

C+M 

62.570,18 11.888,33 74.458,51 
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2. Durata  şi intrarea în vigoare a contractului: 12 luni  de la semnarea 

acestuia, cu condiţia ca Autoritatea publica să plătească preţul 

contractului,reprezentând contribuţia sa de finanţare  şi să facă dovada 

platii către operator în termen de maxim 30 zile de la semnarea 

contractului,pa baza facturii emise de operator. Termenul poate fi  

prelungit prin Act adițional cu acordul părților. 

  

    3. Finanţarea lucrării se va face : 

-1/2 din   valoarea totală ,respectiv 48.972,14 lei fără TVA cota de participare  a 

consiliului local  din  bugetul local al comunei Bărcăneşti ; 

-1/2 din   valoarea totală ,respectiv 48.972,14 lei fără TVA cota de participare 

pe care o poate finanţa din programul de investiţii  SDEE -Sucursala Ploieşti ;  

4.instalațiile electrice rezultate după realizarea lucrărilor de extindere a rețelei 

electrice de distribuție vor fi coproprietatea Comunei Barcanesti si SDEE 

Ploiesti,în funcție de contribuția fiecăruia  la finanțarea lucrării.  

       Având în vedere că   suma de 48.972,14 lei  cu TVA care ar trebui 

suportată de Comuna Bărcăneşti   a fost aprobată în bugetul local pe anul 

2020(lista de investiţii –Alte cheltuieli de investitii- „Extinderea reţelei electrice 

de distribuţie în localitatea Bărcăneşti,Judeţul Prahova”  în temeiul prevederilor 

art 129 alin (1), alin.( 2) lit.”d” şi alin.( 7) lit”k” si „n” din O.U.G nr. 57/2019 

din 3 iulie 2019 -  ,,Proiectul de  hotărâre  privind  incheierea  contractului 

de cofinanţare pentru executarea obiectivului de investiţii „Extinderea 

reţelei electrice de distribuţie în vederea alimentarii cu energie electrică a 

locuinţelor situate în  localitatea Bărcăneşti, strada Daliei, Judeţul 

Prahova”poate fi adoptat. 

 

 

 

 

 
 

                                                       SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, 

                                                                   MONICA GHEORGHE 

 

 

 


	anunt.pdf
	cofinantare electrica   proiect hcl 21.pdf
	REFERAT DE APROBARE HCL IMP.2021 inflatie martie 2020.pdf
	Rap cofinantare iluminat   proiect 21.pdf

