
 

 

                                                         ANUNȚ 

 

Referitor : P.H.C.L. nr. 43 din 07.06.2022   privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare 

distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  

Prahova” 

 

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

transparenta  decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova 

aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : P.H.C.L. nr. 43 din 07.06.2022   

privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul 

Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  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, 

până la data de  20.06.2022, ora 15,30  la secretarul  general al comunei. 

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

poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 
 

                 
    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei, 



 

          Gheorghe DIMA                                                              Nicoleta SAVU 

 

 

 

Afişat astăzi, 08.06. 2022   , orele  17,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 
 

Secretar  general al comunei, 
 

Nicoleta SAVU 
n.s./n.s./1 exp. 
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P R O I E C T  DE     H O T Ă R Â R E nr. 43 din 07.06.2022 

privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, 

Judeţul  Prahova” 

 

  

      Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ....... în data de …..;    

      Având în vedere prevederile  : 

- art. 129 alin. (2) lit. b) ,alin. (4) lit. d) şi alin. (6) lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,   cu modificările și completările ulterioare; 

      În conformitate cu prevederile : 

- art. 44 , alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului 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; 

-  Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  , cu modificările și completările ulterioare; 

- art.74 , alin.(1)  din Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 

alimentare  cu gaze naturale  aprobate prin   Ordinul  Președintelui A.N.R.D.E.nr. 89/2018 ; 

 

Ţinând cont de : 

- Studiul  de fezabilitate  nr.2020022/2021 pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze 

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

S.R.L.; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 23.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţie “„Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, 

Judeţul  Prahova”  şi principalii indicatori  tehnico-economici ai obiectivului de investiţii; 
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-  Adresa Distrigaz Sud Reţele  nr. 629122 din 02.05.2022 prin care ne transmite cota –parte eficienta 

pentru operator ; 

Văzând : 

- Referatul  de aprobare  nr. 15.113  din 07.06.2022 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se 

propune  aprobarea  investiţiei  „Înfiinţarea distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comună Bărcăneşti, 

Judeţul  Prahova”; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat în 

vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate al Proiectului de hotărâre  pentru aprobarea 

investiţiei  „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova”; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti ; 

   

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1.-  Se aprobă realizarea investiţiei pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în  

satul Ghighiu, aparținător comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pe o lungime de 3,648 km cu valoarea 

totala estimata a lucrarilor de 2.043.911,38 lei fara TVA şi încheierea contractului de parteneriat pentru 

extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Bărcăneşti, satul Ghighiu, judeţul 

Prahova cu Distrigaz Sud Reţele.  

 

Art. 2 .- Suma necesară investiţiei  cu care contribuie comuna Bărcăneşti (finanţatorul)  este de 

1.833.480,17 lei fără TVA şi este prevăzuta parţial în Bugetul  local al comunei Bărcăneşti aferent  anului 

2022, iar diferenţa va fi prevăzută  în Bugetul  local al comunei Bărcăneşti aferent  anului 2023. 

 

Art. 3 .-Consiliul Local Bărcăneşti consimte la preluarea în exploatare, întreţinere şi folosinţă de 

către Distrigaz Sud Reţele S.R.L. cu titlu gratuit, a conductei de distribuţie rezultate în urma efectuării 

Investiţiei, din momentul realizării acesteia, pe toată durata exploatării acesteia de către Distrigaz Sud 

Reţele S.R.L., fără a solicita în prezent sau în viitor Distrigaz Sud Reţele S.R.L. rambursarea sumelor 

plătite sau servicii în valoare echivalenţa acestora, obligându-se să asigure folosinţa cu titlu gratuit a 

terenului afectat de investiţie. 

 

Art. 4 .-Consiliul Local Bărcăneşti îşi dă acordul pentru racordarea potenţialilor solicitanţi de 

acces la investiţia realizată.  
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 Art. 5.- Se împuterniceşte domnul Gheorghe Dima-primar şi domnul Viorel- Marius Vuta –viceprimar,  

să semneze contractul de parteneriat pentru înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi toate 

actele și documentele care vor fi încheiate în legătură cu lucrările de  înființare a sistemului de distribuție 

gaze naturale în satul Ghighiu, aparținător comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, care va fi anexa nr.1 la 

prezenţa hotărâre. 

 

Art. 6 .- Primarul comunei Bărcăneşti, prin compartimentele de specialitate ,va duce la îndeplinire 

prezenta hotatare ,care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi  înaintată persoanelor şi 

autorităţilor interesate ,şi va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii.   

 

 

 INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

Gheorghe DIMA 

  ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat:G.A.N. 

Tehnoredactat:G.A.N./1 exp. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 15.166/ 08.06.2022 

 

 

 

 
 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 43 din 07.06.2022  

privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, 

Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” 

 
 

               Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, procedând, în 

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. 43 din  07.06.2022 privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare distribuţie 

gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” , constată că 

sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate prevăzute 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 către Consiliul local al 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

 

 

Secretar    general  al comunei, 

 

 

Nicoleta SAVU 

 

 

 

 

 

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



Anexa nr. 1 la contract

DENUMIRE ACTIVITATI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Executie retea de distributie 

LUNGIME TOTALA =  3648  m

Valoare lei (fara TVA)     

2 Punere in functiune si regularizari taxe

3 Inregistrare mijloace fixe 

Valoare totala estimată investitie sistem de distributie  gaze 

naturale: 

din care valoarea de proiectare si obtinere Autorizatie de 

construire retea de distributie 

lei fara TVA 

lei fara TVA 

1860135

Anul 1

Nota : perioadele prezentate in grafic nu includ urmatoarele perioade :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- timpii necesari obtinerii Autorizatiei de Infiintare si Licentei de Operare conform legislatiei in vigoare                                                                                                                                                                                                                  

LUNA
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GRAFIC FIZIC SI VALORIC PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI - " EXTINDEREA SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SAT GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUD. PRAHOVA"

Anul 3
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CONTRACT  

Pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale  

în comuna Bărcănești, satul Ghighiu, județul Prahova 

 

Partile contractante: 
A.   Comuna  BᾸRCᾸNEȘTI cu sediul in Comuna .Barcanesti, sat .Barcanesti, str. Crinilor nr. 108, 
județul Prahova, cod fiscal nr.2845311,cont RO38TREZ24A700700710101X, deschis la Trezoreria 
Boldesti-Scaieni, telefon/fax : 0244276595,  reprezentata prin Primar – .Gheorghe Dima și  Viceprimar 
Viorel Marius Vuta, în baza HCL ........... nr. .... din ............... – (denumita în continuare „Finanțator ”), 
 
B. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., cu sediul în Bd. Mărășești nr. 4 - 6, Corp B, sector 4, cod poștal 
040254, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2728/2008, CUI / CIF RO 
23308833, cont în lei nr. IBAN RO11 BRDE 450S V400 6084 4500, deschis la BRD SUCURSALA MARI 
CLIENȚI CORPORATIVI, telefon 021-3012041, fax 021-3012157, reprezentată de dl. Dan PANTILIE, 
Director General și dl. Ion MĂNESCU, Director General Adjunct Financiar, Investiții și RU – (denumită în 
continuare “Operator” sau “DGSR”), 
 
C.  ENGIE Romania S.A. cu sediul în Bd. Mărășești nr. 4 - 6, Corp A, sector 4, cod poștal 040254, 
București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/2000, CUI / CIF RO 13093222, 
cont în lei RO41 TREZ 7005 069X XX00 0397 deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a 
Municipiului București (Splaiul Unirii nr. 6-8, sector 4, București), reprezentată de dl. Eric STAB, Președinte 
– Director General și dna. Anne-Marie GESTIN, Director General Adjunct Finance, Procurement, General 
Affaires, Transformation & Compliance – (denumită în continuare “Cofinanțator”), 
 
Având în vedere: 

(1) Contractul de Concesiune nr. 120/18.02.2005 a serviciului de distribuție a gazelor naturale din 
satele Bărcănești, Românești și Tătărani, aparținătoare comunei Bărcănești, județul Prahova; 
 
(2) Actul adițional nr.38/17.03.2021 la Contractul de Concesiune nr. 120/18.02.2005, privind includerea 

în perimetrul concesiunii a satului Ghighiu, aparținător comunei Bărcănești, județul Prahova; 
 
(3) Anexa 1 – Graficul lucrărilor de investiții; 
 
(4) Că Operatorul - Distrigaz Sud Rețele - este o filiala deținută de Cofinanțator - ENGIE România, 
rezultată prin reorganizarea acestuia din urmă, în conformitate cu prevederile legale privitoare la separarea 
legală între activitățile de distribuție a gazelor naturale și alte activități din sectorul gazelor naturale; 

 
(5) Finanțarea lucrărilor necesare pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale se va face 
de către (i) Finanțator (pentru suma cu care contribuie la finanțarea lucrărilor necesare realizării Investiției) 
și de către (ii) Cofinanțator (pentru restul sumei), urmând ca noul obiectiv aferent realizării Investiției să fie 
preluat în patrimoniul Finanțatorului și Cofinanțatorului conform sumei suportate de fiecare parte. 
 
Părțile convin după cum urmează: 
 
     Art. 1 – Obiectul Contractului 
 
1.1. Finanțatorul și Cofinanțatorul se obligă prin prezentul Contract să contribuie la realizarea lucrărilor 
de proiectare și execuție, privind înființarea sistemului de distribuție în satul Ghighiu, aparținător comunei 
Bărcănești, județul Prahova (lucrări denumite în continuare „Investiția”), cu o lungime de 3,648 km și o 
valoare totală estimată a lucrarilor de  2.043.911,38  lei, fără TVA, iar Operatorul se obligă să avizeze, să 
urmarească și să pună în funcțiune lucrările astfel finanțate. 

 Art. 2 – Valoarea contractului  
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2.1. Finanțatorul se obligă să contribuie la finanțarea lucrărilor necesare realizării Investiției cu suma de 
1.833.480,17 lei, fără TVA, reprezentând diferența dintre valoarea totală estimată a investiției și suma 
suportată de Cofinanțator conform alin. 2.2. 

2.2.  Cofinanțatorul se obligă prin prezentul Contract să contribuie la execuția Investiției cu suma de 
210.431,21 lei, fără TVA sau contravaloarea realizării unei rețele în lungime de 397 metri, oricare dintre 
aceste sume va fi mai mică la momentul realizării investiției. 

2.3.  Eventualele modificări de majorare sau diminuare a valorii contractului se aplică exclusiv sumei 
finanțate de Finanțatorul, care va fi majorat sau diminuata corespunzator.  

 Art. 3 – Obligațiile Părților 

3.1. FINANȚATORUL se obligă: 

a) să contracteze lucrările de proiectare și execuție necesare înființării sistemului de distribuție gaze 
naturale în satul Ghighiu, aparținătoare comunei Bărcănești, județul Prahova; 

b) să obțină certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile necesare în vederea executării lucrărilor; 
c) să facă toate anunțurile necesare către instituțiile abilitate privind începerea lucrărilor, precum și pe 

măsura derulării lucrărilor, după caz; 
d) sa respecte intocmai cerintele temei de proiectare, a caietului de sarcini si cerintele tehnice impuse 

de catre DGSR; 
e) să pună la dispoziția DGSR proiectul tehnic verificat de un verificator autorizat de către Autoritatea 

Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autorizația de Construire obținută cu titlu gratuit 
pe toata durata existentă a construcției; 

f) să pună la dispoziția dirigintelui de șantier desemnat de către DGSR toate documentele necesare 
în vederea completării carții tehnice a obiectivului de investiții; 

g) să anunțe DGSR cu privire la statusul fiecărei etape parcursă de acesta pe perioada desfașurării 
lucrărilor. 

3.2. Finanțatorul consimte la preluarea în exploatare, întreținere și folosință de către DGSR cu titlu 
gratuit, a cotei sale din obiectivul/conducta rezultată, din momentul realizării acesteia, pe toata durata 
exploatării acesteia de către DGSR, fără a solicita în prezent sau în viitor DGSR rambursarea sumelor 
plătite sau servicii în valoare echivalentă acestora. 

3.3. Finanțatorul își dă acordul pentru racordarea potențialilor solicitanți de acces la 
obiectivele/sistemele realizate în baza prezentului Contract și a prevederilor legale în vigoare.  

3.4. Finanțatorul se obligă să asigure folosința cu titlu gratuit a terenurilor proprietate publică locala 
ocupate de obiectivele sistemului de distribuție realizate prin prezentul Contract, precum și pentru 
realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, pe toată durata existenței acestor 
capacitați. 

3.5. Finanțatorul se obligă să realizeze Investiția prin contractarea lucrărilor aferente cu societăți 
autorizate în acest sens de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Contractul 
de proiectare și/sau execuție lucrări care se va încheia va fi independent în conținutul lui, atât tehnic cât și 
valoric, de prezentul Contract. 

3.6. DGSR se obligă: 

a) să întocmească tema de proiectare și caietul de sarcini pe care să le pună la dispozitia 
Finanțatorului în vederea contractării lucrărilor de proiectare și execuție; 

b) să asigure asistența tehnică de specialitate atât pe perioada contractării lucrarilor de proiectare și 
execuție, cât și pe perioada întocmirii proiectului tehnic; 

c) să avizeze proiectele aferente Investiției și să urmărească execuția lucrărilor, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

d) să facă demersuri la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea 
obținerii Autorizației de Înființare sistem distribuție gaze naturale și a Licenței de Operare; 

e) să supravegheze execuția lucrărilor prin personal autorizat (diriginte de șantier), să acorde 
asistență tehnică și să intervină operativ pentru asigurarea respectării proiectului tehnic; 

f) să supravegheze întocmirea cărții tehnice de către constructor, să verifice și să semneze cartea 
tehnică a construcției în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor; 
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g) să avizeze în cadrul Comisiei Tehnico-Economice documentația, dacă aceasta îndeplinește 
condițiile pentru a fi avizată; 

h) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și să întocmească procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrării; 

i) să pună în funcțiune obiectivul construit; 
j) să îndeplinească pe cheltuiala proprie toate obligațiile legate de exploatare, întreținere, reparații, 

intervenții, în calitate de operator, inclusiv aducerea terenului la starea inițială pe toată durata de 
exploatare a Rețelei. 

3.7. După finalizarea lucrărilor, DGSR va realiza recepția tehnică a conductelor de distribuție rezultate 
în urma efectuării Investiției prin semnarea Procesului-verbal de Recepție Tehnică, precum și punerea în 
funcțiune a acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, Finanțatorul este de acord ca noul obiectiv aferent 
realizării Investiției să intre la momentul semnării procesului-verbal în folosința DGSR, conform art. 3.2. 

 
3.8. Părțile convin ca activele rezultate în urma realizării Investiției să fie preluate în patrimoniul 
Finanțatorului și Cofinanțatorului conform sumei suportate de fiecare parte.  
 
3.9.      În termen de maximum 20 de zile de la data semnării prezentului contract, Finanțatorul va prezenta 
DGSR o Scrisoare de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate necesare 
infiintarii sistemului de distribuție în satul Ghighiu aparținătoare comunei Barcanesti, județul Prahova , în 
cuantum de 3% din valoarea totală estimată a Investiției, având valabilitate până la recepția finală a lucrării. 
 
3.10.     În cazul în care, din culpa Finanțatorului, nu se poate realiza în termen infiintarii sistemului de 
distribuție în satul Ghighiu aparținătoare comunei Barcanesti, județul Prahova, la care DGSR s-a obligat 
prin AA la Contractul de Concesiune încheiat cu Ministerul Energiei, Finanțatorul va datora DGSR penalități 
de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea Investiției nerealizate conform graficului. 
Finanțatorul va fi notificat de către DGSR și va fi de drept pus în întârziere pentru plata penalităților. 
 
3.11.     DGSR, ulterior calculării penalităților, notifică Finanțatorul ca în termen de 5 zile calendaristice să 
facă dovada achitării acestora. 
 
3.12.  Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la notificarea de plata precizată la alin. 3.11, Finanțatorul 
nu face dovada achitării penalităților datorate, acestea se pot recupera de către DGSR prin executarea 
Scrisorii de garanție bancară de bună execuție. 
 
3.13.     În situația executării Scrisorii de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor, 
Scrisoarea de garanție respectivă va fi reînnoită sau completată de către Finanțatorul în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data executării, raportat la valoarea lucrării de extindere rămasă de executat. 
 
3.14.   Neprezentarea scrisorii bancare de bună execuție pentru garantarea investițiilor în termenul 
prevăzut, precum și neîndeplinirea obligației de reînnoire sau completare a acestei Scrisori vor atrage 
încetarea de plin drept a Contractului, fără nicio punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă, dacă 
situația nu se remediază în 15 zile de la data scadentă. 
 
3.15.    În situația în care Finanțatorul nu dorește să continue finalizarea Investiției prin resurse proprii, 
Finanțatorul rămâne direct răspunzător de toate daunele și prejudiciile de orice natură determinate de 
nefinalizarea Investiției și/sau rezilierea Contractului. 

 Art. 4 – Durata Contractului 

4.1. Prezentul Contract se încheie pe durata derulării lucrarilor de realizare a Investiției, termenul 
estimat de finalizare este de 60 luni de la data obținerii autorizației de construire necesară executării 
lucrărilor, conform grafic anexat. 

Art. 5 – Încetarea Contractului 

5.1.      Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri: 

a) la dată finalizării lucrărilor de execuție a Investiției; 
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b) în cazul prevăzut la art. 3 alin. 3.14.; 

c) prin acordul scris al părților. 

Art. 6 – Plata și modalitățile de plată 

6.1. Părțile hotărăsc ca plata, de către Cofinanțator, a sumei angajate conform alin. 2.2. pentru 
finanțarea Investiției să se facă etapizat, la punerea în funcțiune a fiecărui tronson de conductă de 
distribuție recepționat proporțional cu obligațiile de investiții asumate. 

6.2. Cofinanțatorul se obligă să plătească sumele ce îi revin conform alin.6.1. pe baza facturilor emise 
de Finanțator în termen de maxim 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data primirii acestora.  

6.3. Cofinanțatorul se obligă să efectueze plata facturilor emise de Finanțator însoțite de copii ale 
Proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor aferente lungimilor puse în funcțiune împreună cu  
situațiile de lucrari, precum și facturile aferente avizelor și autorizațiilor necesare derulării lucrării. 

6.4. Plata către Finanțator a sumelor datorate de Cofinanțator se va face în lei, prin transfer bancar în 

contul RO33TREZ24A700700850102X deschis la Trezoreria Boldesti-ScaienI Obligația de plata a 

Cofinanțatorului va fi considerată îndeplinită în momentul în care sumele plătite sunt evidențiate în contul 
Finanțatorului. 

6.5.  Neplata de către Cofinanțator a facturii în termenul prevăzut la alin.6.2. conferă Finanțatorului 
dreptul de a percepe majorări de întârziere de 0.01 % din valoarea neachitată a facturii pentru fiecare zi de 
întârziere. 

6.6. În cazul în care Investiția nu poate fi finalizată, sau nu poate fi realizată în termenul asumat din 
culpa Finanțatorului, acesta rămâne direct răspunzător de toate daunele și prejudiciile de orice natură 
determinate de nefinalizarea Investiției și/sau rezilierea Contractului. 

Art. 7 – Soluționarea litigiilor 

7.1. Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea Contractului se vor rezolva de către Parți pe 
cale amiabilă. 

7.2. În situația în care diferendele nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, acestea se vor soluționa de către 
instanțele de judecată competențe. 

 Art. 8 – Forță Majoră 

8.1. Părțile semnatare ale prezentului Contract sunt exonerate de răspundere în caz de forța majoră. 

8.2. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile, insurmontabile sau care nu 
pot fi controlate de niciuna din Parți, care au loc după intrarea în vigoare a prezentului Contract, și care 
împiedică, total sau parțial, Partea care le invocă să-și îndeplinească obligațiile asumate. Cazurile de forță 
majoră vor include, fără a se limita la acestea, incendii, inundații, revolte, conflicte de muncă, greve 
patronale, intervenții guvernamentale, conflicte militare și embargouri, calamități naturale. 

8.3. Cazurile de forță majoră trebuie să fie aduse la cunoștință celorlalte Părți de către Partea care le 
invocă, în termen de 10 zile de la apariție. Înștiințarea apariției cazului de forță majoră trebuie să fie însoțită 
de dovezi confirmate de o autoritate competentă. Absența înștiințării referitoare la apariția cazului de forță 
majoră privează Partea care o invocă de dreptul de a fi exonerată de răspundere.  

8.4. În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data 
producerii acesteia, oricare din Părți poate solicita desființarea de plin drept a Contractului, fără plată de 
daune-interese. 

 Art. 9 - Dispoziții finale 

9.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către parți. 

9.2. Modificarea (completarea) clauzelor prezentului Contract se va face cu acordul ambelor Parți, prin 
acte adiționale. 

9.3. Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului Contract. 
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9.4. Toate notificările făcute în legătură cu prezentul Contract vor fi făcute în scris și transmise fie 
personal, fie prin curier (recunoscut la nivel național) sau prin fax cu confirmare de primire, fiecăreia dintre 
Părți, la adresele indicate mai jos sau la altă adresă precizată în scris de respectiva Parte.  

 

1.  Către FINANȚATOR: Comuna Bărcănești. 

  Adresa: Comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str.Crinilor nr.108, judetul Prahova 

  Tel: 0244276595, Nr. fax: 0244276595. 

  În atenția:  Primar Comuna Bărcănești –  Gheorghe Dima 

 2. Către  DGSR: Distrigaz Sud Rețele S.R.L. 

  Adresa: Bd. Marasesti nr. 4 - 6, Corp B, sector 4, București, 

  Nr. fax: 0213012157 

  În atenția:  Director General - Dan PANTILIE 

3. Către COFINANȚATOR: ENGIE România S.A. 

  Adresa: Bd. Mărășești nr. 4 - 6, Corp A, sector 4, București 

  Nr. fax: 0213012151 

  În atenția:  Director Direcția Strategie, Reglementare și Afaceri Publice - Bogdan VALTER 

9.5. Prezentul Contract s-a incheiat în data de ______________, în trei exemplare, câte un exemplar 
pentru fiecare Parte. 

 

FINANȚATOR  COFINANȚATOR OPERATOR 

Comuna  Bărcănești ENGIE Romania S.A. Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Primar, Președinte - Director General  Director General

Gheorghe DIMA Eric STAB  Dan PANTILIE

_________________ _________________ _________________

Viceprimar,

General Adjunct Finance,                   

Procurement,Transformation                       

& Compliance                                                   

Director General Adjunct  

Financiar, Investiții și RU

                                                      

Viorel Marius VUTA Anne-Marie GESTIN       Ion MᾸNESCU

                 

_________________ _________________ _________________

Avizat Juridic Sef Departament STI

Angela DECUSEARᾸ

_________________ ____________________



 

ROMÂNIA 

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.15.173 /  08.06 .2022  

 

 Repartizat pentru aviz comisii specialitate C.L. Bărcănești : Comisia nr.1 cu adresa nr.______din 

_______2022;Comisia nr.2 cu adresa nr.____din ______2022 și Comisia nr.3 cu adresa nr.______din 

________2022 

 

 

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

la Proiectul de hotarâre privind  aprobarea investiţiei  „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în 

satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” 

 

 

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

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

şi pentru dezvoltarea economico-socială având în vedere poziţionarea la o distanţă de cca. 7 km  

de Municipiul Ploieşti. 

        În anul 2021 a fost realizat studiul de fezabilitate „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul 

Ghighiu,  Comună  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova”  nr. 2020022 /2021 elaborat de S.C. INFRA  

PLAN S.R.L. în baza Avizul Tehnic de Principiu nr.49/28.01.2021 ,emis de Operatorul  

sistemului de Distribuţie S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L.  

       Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 23.06.2021 a fost  aprobat  Studiul de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiţie “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova” şi principalii indicatori  tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii, respectiv varianta 1 din studiul de fezabilitate. 

       În urma verificării studiului de fezabilitate transmis către S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE 

S.R.L. ,am primit adresa nr. 629122/02.05.2022  prin care ne transmite cota –parte eficienta 

pentru operator  şi în baza căreia se va încheia un contract pentru înființarea sistemului de 

distribuție a gazelor naturale  în comună Bărcănești, satul Ghighiu, județul Prahova .  

Conform analizei eficientei economice a rezultat o valoare de 2.043.911,38 lei  fără TVA, 

defalcat astfel:  

- 1.833.480,17 lei fără TVA va fi suportate de către comuna Bărcăneşti in calitate de 

finanţator; 

-  210.431,21 lei fără TVA va fi suportată de către cofinanţator. 

     Având în vedere graficul de execuţie aprobat prin studiul de fezabilitate care este de 7 luni, 

perioada de întocmire a documentaţiei pentru licitaţie, termenele de primire oferte, evaluare şi 

desemnare a ofertei câştigătoare , investiţia va fi realizată între anii  2022-2023. În acest sens  

anul 2022 în bugetul local al comunei în lista de investiţii – lucrări noi - capitolul 70.02 - ’’P.T., 

D.E. şi execuţie “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna Bărcăneşti, Judeţul 

Prahova” a fost prevăzută suma de 1639 mii lei, urmând ca în anul 2023 să fie prevăzută diferenţa 

de valoare a investiţiei. 

     După încheierea contractului pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare distribuţie gaze naturale 

în satul Ghighiu, Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova” SC DISTRIGAZ  SUD REŢELE SRL,  



se obliga să întocmească caietul de sarcini în vederea contractării lucrărilor de proiectare şi 

execuţie şi să avizeze proiectele aferente investiţiei (P.T. , D.E. şi D.T.A.C.). 

      Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea investiţiei „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în 

satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” , în temeiul prevederilor art 129 alin. (1),  

alin. (2) lit.”d” şi alin. (7) lit”k”şi lit”n” din O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019  cu modificările şi 

completările ulterioare poate fi adoptat . 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL,       COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 

Şef Serviciul Financiar-Contabil,                                   Consilier Achiziţii Publice , 

Steluţa Monica GHEORGHE                                          Geanina Alina NICOLAE 

  …………………….                                                      ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 

s.m.g./g.a.n. 

 



 

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. 15.113  /  07.06.2022 
 

 

Repartizat ............................. pentru întocmire raport de 

specialitate cu adresa nr.............din…. ....06.2022 

Repartizat pentru aviz comisii specialitate C.L.Bărcănești:Comisia 

nr.1 cu adresa nr._____ din ________2022; Comisia nr.2 cu 

adresa nr._____ din ________2022; Comisia nr.3 cu adresa 

nr._____ din ________2022. 

 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotatare privind  aprobarea investiţiei  

 „Înfiinţare  distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” 

 

        În calitate de primar, al comunei Bărcăneşti, susţin proiectul de hotărâre mai sus menţionat în care se 

propune realizarea investiţiei  “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comună  Bărcăneşti, 

Judeţul  Prahova” . 

                 Pentru realizarea obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, 

Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” este necesară încheierea unui contract de parteneriat pentru 

extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comună Bărcăneşti, satul Ghighiu, judeţul Prahova 

cu Distrigaz Sud Reţele în calitate de operator şi Engie România S.A. în calitate de cofinanţator.  

                 În urma analizei eficientei economice a studiului de fezabilitate prin  adresa nr. 629122/02.05.2022 s-a 

transmis valoarea cotei –parte eficientă pentru operator care  este de 210.431.21 lei fără TVA . 

        După realizarea obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  

Bărcăneşti, Judeţul  Prahova”, acesta  va fi  preluat în exploatare, întreţinere şi folosinţă de către Distrigaz 

Sud Reţele S.R.L. cu titlu gratuit pe toată durata exploatării acesteia de către Distrigaz Sud Reţele S.R.L., 

fără a solicita în prezent sau în viitor Distrigaz Sud Reţele S.R.L. rambursarea sumelor plătite sau servicii în 

valoare echivalenţa acestora, obligându-se să asigure folosinţa cu titlu gratuit a terenului afectat de investiţie. 

        În anul 2021 a fost elaborat studiul de fezabilitate nr. 2020022  de  S.C. INFRA PLAN S.R.L. şi prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 23.06.2021 a fost aprobat Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţie ’’Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu, Comuna  Bărcăneşti, Judeţul  Prahova” 

şi principalii indicatori  tehnico-economici ai obiectivului de investiţii. 

          Implementarea proiectului este necesară pentru : imbunatirea nivelului de trai al populaţiei prin 

ridicarea substanţială a gradului de confort al gospodăriilor din mediul rural , reducerea impactului asupra 

mediului şi o mai bună dezvoltare economică. 

         Finanţarea obiectivului de investiţii  se va face din fonduri aprobate cu această destinaţie din bugetul 

local al 2022-2023 comunei Bărcăneşti  şi în parteneriat cu Engie România S.A.  . 

       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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