
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL BACAU    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TATARASTI 

 

 HOTĂRÂREA Nr.18 

din 28.03.2022 

privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții: “DEZVOLTAREA RETELEI 

INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE  

CORBASCA, PÂNCESTI,  TĂTĂRĂȘTI  JUDETUL BACĂU’’        
 

Consiliul Local al Comunei Tatarasti, judeţul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara, 

 Avand in vedere: 

  -  referatul de aprobare a primarului comunei Tatarasti inregistrat la nr.1299/21.03.2022 ; 

  -  raportul  de specialitate inregistrat la nr. 1300/21.03.2022  a  compartimentului de resort; 

  - devizul general estimativ al investitiei‚ “DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE 

DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE  CORBASCA, PÂNCESTI,  

TĂTĂRĂȘTI  JUDETUL BACĂU’’; 

  - avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

     În conformitate cu prevederile: 

  - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii ‘’Anghel Saligny’’; 

  - Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1)  

lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

   - Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii 

prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny’’; 

 În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") şi 

,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

     

HOTĂRĂSTE: 

     Art. 1. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitii “DEZVOLTAREA 

RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN 

COMUNELE  CORBASCA, PÂNCESTI,  TĂTĂRĂȘTI JUDETUL BACĂU’’  , in cadrul 

Programului Național de Investitii‚’’Anghel Saligny’’, conform  Anexei nr.1, care face parte 

integranta din prezenta hotarare.  

    Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al investitiei intocmit conform Anexei nr. 2, care 

face parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție‚ “DEZVOLTAREA 

RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN 

COMUNELE  CORBASCA, PÂNCESTI,  TĂTĂRĂȘTI JUDETUL BACĂU’’  . 

    Art. 3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investitii, “DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR 

NATURALE IN COMUNELE  CORBASCA, PÂNCESTI,  TĂTĂRĂȘTI JUDETUL 

BACĂU’’ . 
   Art. 4. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii‚ “DEZVOLTAREA RETELEI 

INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE  

CORBASCA, PÂNCESTI,  TĂTĂRĂȘTI JUDETUL BACĂU’’ in cadrul Programului  



 

 

Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a cotei de 

cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului parteneriatului: 

a)   Valoarea totală a investiției  ADI (cu TVA) = 105.766.235,10 LEI  din care: 

              buget de stat : 102.593.861,70LEI  si  

              buget local total ADI: 3.172.373.40  LEI.  

b)   Valoarea investiției pe comuna PANCESTI (cu TVA) =  39.402.366,23 LEI  din care: 

buget de stat: 38.273.508,43 LEI  

buget local: 1.128.857,80 LEI  

c)   Valoarea investiției pe comuna CORBASCA (cu TVA) =  37.448.308,50 LEI  din care: 

buget de stat: 36.426.550,70 LEI  

buget local: 1.021.757,80 LEI  

d)   Valoarea investiției pe comuna TATARASTI (cu TVA) =  28.915.560,37 LEI  din care: 

        buget de stat: 27.893.802,57 LEI  

        buget local: 1.021.757,80 LEI  

 

     Art. 5. Este desemnat, dl. GRADINARU VISINEL, primar al comunei PANCESTI in calitate 

de lider/ Presedinte al ’’Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara de utilitate publica 

PANCESTI – CORBASCA – TATARASTI – gaz, judetul Bacau’’,  va intreprinde demersurile 

necesare pentru inscrierea proiectului asociatiei in cadrul Programului Național de Investitii 

‘’Anghel Saligny’’, va semna cererea de finantare si va transmite documenatia necesara, va facilita 

comunicarea cu Autoritatea de management. 

    Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de 

compartimentul contabilitate. 

    Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului  Bacau, în vederea exercitării 

controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. 
 
 
 
 
 
 
 

   Presedinte de sedinta,                                                                       Contrasemneaza, 

           Consilier,                                                                                            Secretar General,                                                          

      Zugravu Elvira                    Rotaru Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL BACAU    

 COMUNA TATARASTI 

PRIMAR 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții: “Inființare sistem inteligent  de 

distribuție gaze naturale în comunele PANCESTI, CORBASCA, TATARASTI’’                                                       

 

Consiliul Local al Comunei Tatarasti, judeţul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara, 

 Avand in vedere: 

  -  referatul de aprobare a primarului comunei Tatarasti inregistrat la nr.1299/21.03.2022 ; 

  -  raportul  de specialitate inregistrat la nr. 1300/21.03.2022  a  compartimentului de resort; 

  - devizul general estimativ al investitiei‚ “Inființare sistem inteligent  de distribuție gaze naturale 

în comunele Pancesti, Corbasca, Tatarasti’’; 

     În conformitate cu prevederile: 

  - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii ‘’Anghel Saligny’’; 

  - Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1)  

lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

   - Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii 

prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny’’; 

 În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") şi 

,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

     

PROPUNE: 

     Art. 1. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitii “Inființare sistem 

inteligent  de distribuție gaze naturale în comunele PANCESTI, CORBASCA, TATARASTI 

in cadrul Programului Național de Investitii‚’’Anghel Saligny’’ conform  Anexei nr.1, care face 

parte integranta din prezenta hotarare.  

    Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al investitiei intocmit conform Anexei nr. 2, care 

face parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție‚ “Inființare sistem 



inteligent de distribuție gaze naturale în comunele PANCESTI, CORBASCA, 

TATARASTI’’. 

    Art. 3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investitii, “Inființare sistem inteligent  de distribuție gaze naturale în comunele PANCESTI, 

CORBASCA, TATARASTI’’. 
   Art. 4. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii‚ “Inființare sistem inteligent  de 

distribuție gaze naturale în comunele PANCESTI, CORBASCA, TATARASTI’’ in cadrul 

Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a 

cotei de cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului parteneriatului: 

   a)  Valoarea totală a investiției  ADI (cu TVA) = 105.766.235,09 LEI  din care: 

    -  buget de stat  102.593.861,69 LEI  si  

    -  buget local total ADI   3.172.373.4  LEI 

 

  

b) Valoarea investiției pe comuna Tatarasti (cu TVA) =  28.915.560,37 LEI  din care: 

- buget de stat 27.893.802,57 LEI 

- buget local 1.021.757,80 LEI  

     Art. 5. Este desemnat, dl. GRADINARU VISINEL, primar al comunei PANCESTI in calitate 

de lider/ Presedinte al ’’Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara de utilitate publica 

PANCESTI – CORBASCA – TATARASTI – gaz, judetul Bacau’’,  va intreprinde demersurile 

necesare pentru inscrierea proiectului asociatiei in cadrul Programului Național de Investitii 

‘’Anghel Saligny’’, va semna cererea de finantare si va transmite documenatia necesara, va facilita 

comunicarea cu Autoritatea de management. 

    Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de 

compartimentul contabilitate. 

    Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului  Bacau, în vederea exercitării 

controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. 
 
 
 
 
 
 
 

          Initiator,                                                                                          Avizat pt. legalitate, 

           Primar,                                                                                              Secretar General,                                                          

     Tabacaru Petru                  Rotaru Ion 

 


