
 

P R O I E C T  de     H O T Ă R Â R E nr. 30 din 10.06.2021 
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   în data 

de ...............; 

 

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 compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate 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.................din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr……….din……..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 . 

 
  

 
 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

                                                            Gheorghe DIMA 

 

 

 

 



                                                          Anexa nr.2 la  P.H.C.L.   nr. 30  din 10.06.2021 

 

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  ( preţuri an 2019 – lei )  

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.Finanțarea obiectivului de investiţie se va face din fonduri  aprobate cu această destinaţie în    

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

 

 

ROMÂNIA 
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A V I Z 
pentru  Proiectul  de hotărâre nr.30 din 10 iunie  2021  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 
 
 

 

 Secretarul general  al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, 
procedând, in conformitate cu prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare , la analiza  Proiectului de hotărâre nr. 30 din 10 iunie  2021  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 , constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si 
oportunitate prevazute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  , şi în consecinţa îl avizez favorabil în 
scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul 
Prahova. 
 
 
 

SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI, 
 Nicoleta  SAVU 

 
   

2 exp. 
n.s./n.s. 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  

Nr.  15.479  din  10.06.2021 

 

 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE/SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

                                Nr. 15.478     / 10.  06.2021 
 

 

 Repartizat pentru aviz comisii specialitate C.L. Bărcănești : Comisia nr.1 cu adresa nr.______din 
_______2021;Comisia nr.2 cu adresa nr.____din ______2021 și Comisia nr.3 cu adresa nr.______din 
________2021 

 

 

 

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

 

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 

 

 

 Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul-Primarul Comunei Bărcăneşti propune aprobarea  

studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,  

“Înfiinţarea distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comună  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova”  

legislaţia aplicabilă fiind:  

- OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Art.7  din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-

cadru al documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

 finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare . 

 

        Se doreşte înfiinţare  sistemul de distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu deoarece acesta 

este singurul sat din Comună Bărcăneşti care nu beneficiază de  reţea de distribuţie gaze naturale,   

acesta fiind situat la o distanţă de cca. 7 km  de Municipiul Ploieşti. 

         Odată cu realizarea obiectului de investiţie se asigura îmbunătăţirea nivelului de trai al 

populaţiei prin ridicarea substanţială a gradului de confort al gospodăriilor din mediul rural , 

reducerea impactului asupra mediului, stabilirea unui tot unitar la nivelul comunei  şi o mai bună 

dezvoltare economică a zonei . 

   În vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici , a obiectivului socio-cultural, 

precum şi a agenţilor economici din satul Ghighiu , s-a obţinut Avizul Tehnic de Principiu 

nr.49/28.01.2021 ,emis de Operatorul Sistemului de Distribuţie S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE 

S.R.L. şi avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 27/17.03.2021 emis de Primăria 

Comunei Bărcăneşti.  

        În cadrul studiului de fezabilitate nr. 2020022 /2021 au fost analizate doua scenari tehnico-

economice pentru alimentare cu gaze natural a satului Ghighiu: 

- Scenariul 1 –presiune redusă;  

- Scenariul 2 – presiune medie . 

 



       Lunad în considerare Avizul Tehnic de Principiu nr.49/28.01.2021 ,emis de Operatorul 

Sistemului de Distribuţie S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. şi analiza cost beneficiu  se 

propune ca varianta optimă Scenariul 1. 

 

  Reţeaua de distribuţie gaze naturale de presiune redusă va fi realizată astfel : 

- teva PEHD SDR11 PE100 PN 10bar cu diametre Dn60mm şi Dn 63mm, cu o lungime de 

3.648m. 

- post de măsură PM, Q=500Nmc/h; 

- Vâna cu tija pentru manevrare PE100 SDR11 –pozare ingropat- Dn90mm-4 buc, Dn 

180mm- 2 buc – total 6 buc. 

- Sistem fotovoltaic – 1 buc. 

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 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 

L=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 maximă de funcţionare  : 18 ani . 

Finanţarea lucrării se va face din bugetul local aprobat prin H.C.L. nr.22/20.04.2021 , 

conform anexei nr.2 „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu finanţare parţială sau 

integrală de la bugetul local”, capitolul 70.02- „Locuinţe ,servicii şi dezvoltare publica”- Lucrări 

noi –pozitia 2, în valoare de 1539 mii lei din care 715 mii lei ,venituri proprii şi 824 mii lei din 

excedent.     

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 

 



îndeplineşte condiţiile de legalitate, oportunitate şi necesitate, putând  fi adoptat de către 

Consiliul Local  în temeiul prevederilor art 129 alin. 2 lit.”b” şi alin. 4 lit”d” din O.U.G nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 şi propunem  analizarea, dezbaterea şi adoptarea acestuia de plenul 

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti. 

 

 

     SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL           COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 

        Sef serviciu financiar-contabil,                                  Consilier achiziţii publice , 

          Steluţa- Monica Gheorghe                                          Geanina- Alina Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 

Redactat :g.n.a. si s.m.g 

Dactilografiat :g.n.a. 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

PRIMAR 

Com.Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0244276595 

Mail: primaria.ph@barcanesti.ro 

NR. 15.459 / 10.06.2021 
 

 

Repartizat .......................................................................  
.......................................................................................... 
pentru întocmire raport de specialitate cu adresa 
nr.............din___.06.2021 

Repartizat pentru aviz comisii specialitate  ale 
C.L.Bărcănești: 
Comisia nr.1 cu adresa nr._____ din ________2021; 
Comisia nr.2 cu adresa nr._____ din ________2021; 
Comisia   nr.3   cu    adresa   nr.______din   ________2021. 

 

REFERAT DE APROBARE 
al Proiectului de hotărare 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 

 În calitate de primar, al comunei Bărcăneşti, vă supun spre analiză prevederile OUG nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare , a Legii nr. 

273/2006  privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; şi a 

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 

documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare , pentru susţinerea proiectului de 

hotărâre menţionat mai sus prezint următoarele: 

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

distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” a fost 

întocmit de  S.C. INFRA PLAN S.R.L.; 

- Implementarea proiectului este necesară pentru : imbunatirea nivelului de trai al 

populatiei prin ridicarea substantiala a gradului de confort al gospodariilor din mediul 

rural , reducerea impactului asupra mediului si o mai buna dezvoltare economica; 

- Se propune o retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune redusa , 

pe parte stanga a drumului national DN1A ,retea din care se alimenteaza Manastirea 

Ghighiu; 

- In cadrul studiului de fezabilitate nr. 2020022 /2021 au fost analizate doua scenari 

tehnico-economice pentru alimentare cu gaze natural a satului Ghighiu  si a fost 

recomandat scenariul 1, care prevede: 

- Valoarea totală a investiţiei cu TVA :  2.425.939,66 lei,  

din care C+M  cu TVA  : 1.972.831,62 lei . 

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

       Finanţarea lucrării se vor face din  excedentul bugetar din anul 2020 pentru anul 2021 , din 

bugetul anului 2021 precum si din alte surse legal constituite. 

         Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Local al comunei 

Bărcăneşti, proiectul de hotărâre alăturat.     

                                                                      PRIMAR, 

Gheorghe DIMA 

2 exp. 

g.d./g.a.n 

 

mailto:primaria.ph@barcanesti.ro
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