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 P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 
privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare  pentru executarea 

obiectivului de investiții “ Extindere rețea distribuție gaze naturale în 

Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 1634), Județul  Prahova” 

 
 

Văzând: 

- Ofertă extindere conductă  gaze naturale  nr. 209094821CND  din data de 

26.05.2020  a Distrgaz Sud Rețele; 

- Avizul tehnic de principiu la sistemul de  distribuție a gazelor naturale nr. 

209173785 din data de 26.05.2020; 

- Indicatorii specifici analizei cost – beneficiu, Date generale, Schiță cu 

soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului; 

- Referatul de aprobare nr. 14.154 din 04.06.2020 al primarului şi raportul 

de specialitate   14.179 din 04.06.2020  al Serviciului Financiar Contabil 

prin care se propune aprobarea încheierii contractului de cofinanțare  

pentru executarea obiectivului de investiții – Extindere rețea 

distribuție gaze naturale în Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. 

Vișinilor Ds 1634), Județul  Prahova. 

 

Ȋn conformitate cu:  

- Art. 151, alin. (2) și art. 108 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei 

electrice si a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţă de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Legea nr.52/2003 privind Transparenţă Decizională în Administraţia 

Publică locală republicată; 

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a)  

din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții “ Extindere  rețea 

distribuție gaze naturale în Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 

1634), Județul  Prahova”, pe bază de contract de cofinanțare. 

 Art.2 Se aprobă încheierea Contractului de cofinanțare , prin extinderea 

conductei de distribuție, cu concesionarul DISTRIGAZ SUD REȚELE și cu 

finanțatorul Engie România S.A. pentru realizarea obiectivului de investitie 

Extinderea rețea distribuție gaze naturale în comuna Bărcănești , sat Tătărani, str. 

Vișinilor (Ds 1634) , județul Prahova și alocarea din bugetul local a sumei de 

22 817,06 lei cu TVA, ce revine comunei Bărcănești, pentru cofinanțarea lucrării, 

valoarea totală estimată a lucrării   este de 29 089.55 lei cu TVA, conform anexelor 

care fac parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Aprobă cedarea în folosință DISTRIGAZ SUD REȚELE a 

investiției “Extinderea rețea distribuție gaze natural în comuna Bărcănești, sat 

Tătărani, str. Vișinilor (Ds 1634), județul Prahova”. 

 Art. 4 Împuternicește Primarul comunei Bărcănești, județul Prahova, să 

semneze contractual de cofinanțare privind extinderea sistemului de distribuție al 

gazelor naturale. 

 Art. 5 Concesionarul DISTRIGAZ SUD REȚELE va putea  racorda 

viitorii solicitanți  la conducta ce se va realiza  în regim de cofinanțare, cu 

respectarea legislației aplicabile în domeniul gazelor naturale  (Regulamentul 

privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale). 

 Art. 6 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 

autoritățiilor interesate prin grija secretarului general al comunei Bărcănești, 

județul Prahova.  

 
INIŢIATOR : 
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     R  E  F  E  R  A  T    D  E    A  P  R  O  B  A  R  E 

 

pentru susținerea ,, Proiectului  de  hotarâre  privind aprobarea încheierii contractului de 

cofinanțare  pentru executarea obiectivului de investiții – Extindere rețea distribuție gaze naturale 

în Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 1634), Județul  Prahova’’ 

 

 

              Subsemnatul LUPU VALERIU, Primarul Comunei Bărcănești, vă supun spre analiza 

proiectul de hotărâre enunțat mai sus, iar în baza OUG nr. 57/ 2019 privind  Codul Administrativ 

cu modificările și completările ulterioare, art. 151, alin. (2) și art. 108 din Legea nr. 123/2012 - 

Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare,a art. 44, 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, prezint următoarele: 

 

Având în vedere că pe Strada Vișinilor nu există rețea de gaze naturale și ca urmare a 

solicitării unui proprietar  al construcțiilor  din zonă ( dl.  Petre Nicolae din comuna Bărcănești, 

sat Tătărani, Str. Vișinilor, nr. 2),  este imperios necesara prelungirea conductei de alimentare cu 

gaze naturale, pentru satisfacerea nevoilor acestuia. În conformitate cu prevederile Legii 

123/2012, unitatea administrativ teritorială este obligată a asigura cofinanțare pentru realizarea 

acestui obiectiv de investiții, care nu este economic motiv pentru care nu este prevăzut în lista 

obiectivelor de investiții ale S.C. Distrigaz Sud Rețele. 

 

          Indicatorii specifici analizei cost – beneficiu, prezentați de S.C. Distrigaz Sud Rețele 

pentru realizarea obiectivului de investiții sunt următorii: 

  -valoarea totală netă actualizata (cu TVA) 29 089.55 lei , din care: 

 1. cota parte din investiție ce revine Comunei Barcănești este de 22 817,06 lei, iar  

  2.cota parte din invesției ce revine operatorului este de 6 272.49 lei 

 

Suma de 22 817,06 lei ce trebuie suportată de Comuna Bărcănești și se va deconta din  

prevederile bugetului local pentru  anul 2020, în lista de investiții în continuare,, Extinderea rețea 

distribuție gaze naturale’’. 

 

 Fată de cele mai sus menționate propun următoarele: 

1. Aprobarea proiectului de hotărâre “privind aprobarea încheierii contractului de 

cofinanțare  pentru executarea  obiectivului de investiții – Extindere rețea distribuție 

gaze naturale în Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 1634), Județul  

Prahova”; 
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2. Aprobarea cofinanțării dintre Comuna Bărcănești și Distrigaz Sud Rețele în vederea 

realizării investiției, ca urmare a cererilor formulate de proprietar,  prin care se solicită o 

implicare financiară a Primăriei Comunei Bărcănești pentru extinderea sistemului de 

distribuție gaze naturale pe Strada Vișinilor din Satul Tătărani, comuna Bărcănești. 

3. Aprobarea sumei de 22.817,06 lei ce revine comunei Bărcănești, județul Prahova pentru 

finanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții  “Extindere rețea distribuție gaze naturale 

în Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 1634), Județul  Prahova “. 

4. Aprobă extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Bărcănești, 

județul Prahova. 

5. Aprobă încheierea contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale, prin extinderea conducetei de distribuție; 

6. S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE va putea racorda viitorii solicitanți la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale, prin extinderea conductei de distribuție conform anexei xx. 

7. Aprobă predarea în patrimoniul SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. cu titlul 

gratuit a dreptului de proprietate asupra conductei de distribuție nou executate. 

8. SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. va prelua dreptul de proprietate asupra 

conductelor în compensarea valorii lucrărilor ce fac obiectul contractului de cofinanțare, 

aceasta reprezentând justa despăgubire acordată comunei Bărcănești. 

9. Se împuternicește Primarul comunei Bărcănești să semneze contractul de cofinanțare 

privind extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale; 

10.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii ce se va adopta cade în sarcina Primarului 

comunei Bărcănești și a aparatului de specialitate. 

 

      

În speranța obținerii aprobării, vă multumesc anticipat! 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

    VALERIU  LUPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii contractului de cofinanţare pentru executarea 

obiectivului de investiţii “Extindere reţea distribuţie gaze naturale în comună 

Bărcăneşti,sat Tătărani,Strada Vişinilor,judeţul Prahova “ 

 

 

 

        Având în vedere prevederile  Legii  nr.123/2012-Legea energiei electrice 
şi a gazelor naturale art 151 alin (2) : 
“(1) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza accesul la 

sistem și este obligat să finanțeze lucrările dacă realizarea obiectivelor/conductelor necesare 

racordării este economic justificată și confirmată în acest sens de către ANRE.  

 

(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), 

nu este economic justificată pentru operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de 

sistem, solicitantul poate participa în cotă-parte la finanțarea obiectivelor/conductelor.” 

 şi art 108”(1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuție, în cazul utilizării 

bunurilor proprietate a terților, concesionarul are următoarele drepturi: 

a) să folosească aceste bunuri prin efectul legii;  

b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), condițiile de exercitare a acestuia sunt 

cele prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare și/sau în contract; 

c) să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întreținere, reparații și modernizare și 

altele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, în condițiile 

reglementărilor ANRE specifice; 

d) cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa, cu o justă despăgubire;  

e) să dezvolte sistemul; 

f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului; 

g) să asigure accesul unor noi solicitanți, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:) 

1. prezentarea acceptului proprietarului; 

2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul 

solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl 

despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută; 
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h) să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă dovada calității 

materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției; 

i) să înlocuiască bunurile în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi 

capacității sistemului său ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acestora; 

concesionarul are obligația să înlocuiască aceste bunuri în conformitate cu reglementările 

aprobate de ANRE în acest scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite.  

(2) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distribuție se 

obligă: 

a) să finanțeze, la expirarea duratei de funcționare, investițiile aferente înlocuirii bunurilor; 

b) să opereze și să întrețină bunurile pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului. 

(3) În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților, 

în cazul în care prestarea serviciului public de transport/distribuție se realizează prin 

intermediul bunurilor proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care 

aceste bunuri au fost construite” este necesar încheierea unui contract de cofinanţare 

pentru executarea lucrărilor de Extindere reţea distribuţie gaze naturale în comună 

Bărcăneşti,Sat Tătărani,strada Vişinilor .nr. 203,judeţul Prahova; 

       Conform ofertei de cofinanţare şi racordare nr.209094821/26.05.2020,a 

soluţiei tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale valoare   

totală  estimata de 29.089,55 lei cu TVA va fi defalcata astfel : 

-22.817,06 lei va fi suportată de  către COMUNĂ BĂRCĂNEŞTI  ; 

-6.272,49 lei va fi suportată de ENGIE  ROMÂNIA SĂ ; 

        Având în vedere că   suma de 22.817,06 lei  care ar trebui suportată de 

comună Bărcăneşti   este înscrisă în  bugetul local pe anul 2020 (lista de investitii-

lucrari în continuare cap. 70.02. –“EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE  GAZE 

NATURALE,COMUNĂ BĂRCĂNEŞTI ”),  în temeiul prevederilor art. 129 alin 

(1), alin.( 2) lit.”d” şi alin.( 7) lit”k” şi „n” din O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -  

,,Proiectul de  hotărâre  privind  încheierea  contractului de cofinanţare 

pentru executarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie gaze 

naturale în comună Bărcăneşti,sat.Tătărani,Strada Vişinilor ,judeţul Prahova 

“poate fi adoptat. 

  

 
   

 

 

 

                                                   Serviciul  financiar-contabil, 

 

 

 



 

 
 
 

A V I Z 
privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare  pentru executarea 

obiectivului de investiții – Extindere rețea distribuție gaze naturale în 

Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 1634), Județul  Prahova 

   

 

Secretarul comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, procedând, ȋn 

conformitate cu prevederile art. 243 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la 

analiza  proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului 

de cofinanțare  pentru executarea obiectivului de investiții – Extindere 

rețea distribuție gaze naturale în Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. 

Vișinilor Ds (1634), Județul  Prahova, constată că sunt îndeplinite 

condiţiile de legalitate şi oportunitate prevazute de Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în consecinţă ȋl AVIZEZ FAVORABIL în scopul  adoptării 

sale de către Consiliul Local al Comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Nicoleta Savu 
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Data afişării: 04.06.2020 

 

 

A N U N T 
 

 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa  decizională, republicată, Primarul Comunei Bărcăneşti , judeţul 

Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :  Proiect de hotărâre privind  
aprobarea încheierii contractului de cofinanțare  pentru executarea 

obiectivului de investiții – Extindere rețea distribuție gaze naturale în 

Comuna Bărcănești, Sat Tătărani, Str. Vișinilor (Ds 1634), Județul  Prahova, 

care urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pănă la data de 12.06.2020 la secretarul general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Valeriu Lupu                                                               Nicoleta Savu  
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