
 

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  nr. 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 Ordonanţa de Urgenţă 

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

ulterioare; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



- 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.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Constantin Culcea ……………. 

  
                      Contrasemnează: 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                              BĂRCĂNEŞTI   

                                                                                             p. Nicoleta Savu 

 

  Bărcăneşti, 29.06.2020 

    Nr. 35 

 

 

 

Nr.consilieri in functie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti 15   ;   Nr.voturi pentru 15         

Nr. voturi impotriva   .0  ;  Nr. voturi abtinere         0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


