
 

     H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii  “ Înfiinţarea distribuţie 

gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” şi  principalii indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

 

 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară/ 

extraordinară   în data de 23.06.2021; 

 

In conformitate cu prevederile : 

- Art. 41 si art. 44, alin. (1) si alin. (4), art 46  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile şi completările ulterioare; 

- Art. 129 alin.(2) lit.b), alin (4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019- Codul Administrativ , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 7  din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor  

tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

             Văzând : 

- Referatul  de aprobare  nr. 15.459/10.06.2021  al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se propune 

aprobarea Studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii  “ Înfiinţarea distribuţie gaze naturale 

in satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova”  şi şi  principalii indicatori tehnico-economici 

ai obiectivului de investiţii; 

- Raportul comun al  Serviciului Financiar Contabil şi  Compartimentului Achiziţii Publice nr. 15.478 

din 10.06.2021 la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  pentru obiectivul 

de investiţii  “ Înfiinţarea distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  

Prahova” şi  principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii; 

-  Studiul de fezabilitate nr. 2020022 /2021 pentru obiectivul de investiţii “Înfiinţarea distribuţie gaze 

naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” întocmit de  S.C. INFRA PLAN 

S.R.L.; 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N EI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 
 



- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3  din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr. 15.479 din 10.06.2021; 

 În temeiul  prevederilor art.139 alin.(3)  lit.e) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. -Se aprobă   Studiul de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii ,, Înfiinţarea 

distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova  ’’ , precum și 

principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului    , conform anexelor 1 și 2  care fac parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Finanțarea obiectivului de investiţie prevazut la art.1   se va face din fonduri  aprobate cu 

această destinaţie în  bugetul local , precum si /sau alte surse legal constituite. 

 

 Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova ,şi de compartimentele cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, iar hotărârea va fi comunicată  persoanelor şi autorităţilor interesate de secretarul general al 

comunei . 

 
  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                     ………………… 

Valeriu Cotolan 

                             

  Contrasemnează: 

                                                                               p. Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                           ……….…………….       
Carmen –Mihaela Dumitru ,Inspector 

Bărcăneşti, 23 iunie 2021 

 Nr. 29 

Nr.consilieri ȋn funcţie        15 ;  Nr.consilieri prezenţi 14   ; Nr.voturi pentru 14;   Nr. voturi ȋmpotrivă      
0 ;  Nr. voturi abţinere   0     

sistem de vot : deschis 

CMD/CMD/5 exp. 

 



                                       Anexa nr.2 la  H.C.L.   nr. 29  din 23.06.2021 

Principalele caracteristici şi indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii :     

“ Înfiinţarea distribuţie gaze naturale in satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” 

       

             Beneficiar : Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova  

1.  Valoarea totală a investiţiei  : 

Nr. crt. Capitol investiţie  Valoare fără 

TVA  (lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA  

1. Total General  2.043.911,38  382.028,28 2.425.939,66 

2.  Din care C+M 1.657.841,70  314.989,92 1.972.831,62 

2. Durata de realizare a investiţiei : 7 (sapte)  luni conform graficului de realizare a investiţiei . 

3. Capacităţi : 

Lungime totală reţea distributie presiune redusa- teva PEHD 

SDR11 PE100 PN 10bar cu diametre Dn60mm si Dn 

63mm 

3.648 m 

Post de masura PM, Q=500Nmc/h 1 buc. 

Vana cu tija pentru manevrare PE100 SDR11–pozare 

ingropat- Dn90mm 

4 buc. 

Vana cu tija pentru manevrare PE100 SDR11– pozare 

ingropat - Dn 180mm 

2 buc 

Sistem fotovoltaic 1 buc. 

          Durata maxima de functionare  : 18 ani 

4. Finanţarea lucrării se va face din bugetul local al comunei Bărcăneşti precum si /sau alte surse 

legal constituite. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                   ………………………… 
                                                                          Valeriu Cotolan                             

                                                                                                               

        Contrasemnează: 
                                                                               p. Secretarul  general al comunei 

                                                                                         ………………….…………….          
                   Carmen –Mihaela Dumitru ,Inspector 
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