
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  81 
DE APROBARE A  

MEMORIULUI GENERAL INTEGRAT SI DEVIZULUI GENERAL CENTRALIZAT 
pentru proiectul  

"Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele 
apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, 
Judetul Buzău” 
pentru care se urmăreşte obţinerea  finanţării nerambursabile din fondurile alocate în cadrul 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de 
investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea 
unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea 
descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea 
gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine 

 

Primarul Comunei Vadu Pașii, ales în condiţiile stabilite prin OUG 57/2019, privind 
codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

Analizând:  
- Referatul de aprobare al Primarului, inregistrat sub nr 13833/14.12.2020;  

         - Nota de fundamentare nr. 13834/14.12.2020 întocmită de primarul comunei; 
        - Raportul de specialitate nr. 13835/14.12.2020  întocmit de către Compartimentul 
financiar contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al  Comunei Vadu Pașii; 

- avizul favorabil nr. ______________ al comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico–sociala, buget–finante, administratia domeniului public si privat al orasului, 
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert la proiectul de 
hotarare; 
        

Având în vedere reglementările cuprinse în:  
- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 
Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării 
prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin 
integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 
cu alte state vecine 

 



 
 
 

-  Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru programul  
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul de 
proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 

 
-  HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 
 
- Necesitatea si oportunitatea socio-economica a infiintarii unei rețele inteligente de 

distribuție a gazelor naturale pentru Comuna Vadu Pașii 
 

           -   Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
         - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico- 
economice si indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ”Infiintare 
sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare 
Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău” 

- Hotărârea Consiliului Local nr. ____ privind aprobarea proiectului de finantare, a 
cheltuielilor proiectului "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna 
Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu 
Pașii, Judetul Buzău” 

În temeiul art. 136 alin. (1) coroborat cu art. 139  si art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

ART 1. Se aprobă MEMORIUL GENERAL INTEGRAT si DEVIZUL GENERAL 
CENTRALIZAT care cumuleaza datele din documentatiile tehnico-economice (etapa Studiu 
de fezabilitate) aferente urmatoarelor obiective de investitii:   

• Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele 
apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, 
Judetul Buzău  
Certificat de urbanism nr. 163/05.11.2020 

pentru proiectul de finantare cu titlul "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale 
in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, 
Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al 
energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței 
energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de 
distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de 
energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a 
Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
 



 
 
 
ART 2. Se aprobă valoarea din  DEVIZUL GENERAL CENTRALIZAT pentru proiectul de 
finantare cu titlul "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu 
Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, 
Judetul Buzău”, în cuantum de 52.935.722,45 lei (inclusiv TVA). 
ART 3. Documentele MEMORIUL GENERAL INTEGRAT si DEVIZUL GENERAL 
CENTRALIZAT pentru proiectul de finantare cu titlul "Infiintare sistem inteligent de 
distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura 
Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, sunt prezentate in Anexa 1, 
parte integranta a prezentei hotărâri. 

ART 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Vadu Pașii  

ART 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Vadu Pașii  în vederea 
ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Comunei Vadu Pașii 
- Instututiei Prefectului Judeţului Buzău 

ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei 
precum şi prin publicare pe website-ul propriu al  Primăriei Vadu Pașii 
www.comunavadupasii.ro/ 

 
Initiator,        Avizat, 

          Primar,                    Secretar,  
Firon Gheorghe      Tudorie Florentina Oana 

 
VADU PASII 

14.12.2020 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........din .... consilieri in functie / prezenti ........... 

Voturi pentru:........ Voturi impotrivă ...... Abtineri  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                

 
NR. 13833/14.12.2020 

  

  

  

REFERAT DE APROBARE 

   

  

Conform dispozitiilor art.155 alin (1) lit d) si alin (5) din Codul administrativ si a 
prevederile Ghidului solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru 
programul  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- 
Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul 
de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturalecare stabilesc obligativitatea elaborării unui Studiu de Fezabilitate necesar 
obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul acestui domeniu, Hotararii Guvernului nr. 907 / 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, am initiat proiectul 
de hotarare privind MEMORIULUI GENERAL INTEGRAT SI DEVIZULUI 
GENERAL CENTRALIZAT pentru proiectul  "Infiintare sistem inteligent de distributie 
gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, 
Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău” pentru care se urmăreşte obţinerea  
finanţării nerambursabile din fondurile alocate în cadrul Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al 
energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței 
energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de 
distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de 
energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a 
Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, pe care il supun 
dezbaterii si aprobarii Consiliului local in prima sa sedinta. 

   

  

PRIMAR 

Firon Gheorghe 



 
 
 
  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                

 

NR. 13835/14.12.2020   
  

Raportul  

compartimentului de specialitate 

Subsemnata Dinu Iuliana Simona, inspector in aparatul de specialitate al Primarului 

comunei vadu Pasii, analizand proiectul de hotarare nr. 81 privind MEMORIULUI 

GENERAL INTEGRAT SI DEVIZULUI GENERAL CENTRALIZAT pentru proiectul  

"Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele 

apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, 

Judetul Buzău” pentru care se urmăreşte obţinerea  finanţării nerambursabile din 

fondurile alocate în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

(POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 

electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței 

energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de 

distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției 

de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de 

interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine, am constatat ca acesta este oportun si foarte important pentru dezvoltarea comunei 

Vadu Pasii, este cuprins in buget si in lita obiectivelor de investitii, drept urmare avizez 

favorabil acest proiect de hotarare. 

 

INSPECTOR,  

DINU IULIANA SIMONA 

 

 



 
 
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                

 
NR. 13834/14.12.2020 

 

 

Nota de fundamentare 

 
Avand in vedere oportunitatea de a depune un proiect pentru „Infiintare sistem 

inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău” 
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de 
investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea 
unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea 
descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea 
gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine si faptul ca  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 

 
Nr.  

 
 

RAPORTUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

 
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 

programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
servicii şi comerţ, analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de 
hotărâre privind aprobarea MEMORIULUI GENERAL INTEGRAT SI 
DEVIZULUI GENERAL CENTRALIZAT pentru proiectul  "Infiintare sistem 
inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare 
Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul 
Buzău” pentru care se urmăreşte obţinerea  finanţării nerambursabile din 
fondurile alocate în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al 
energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea 
eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme 
inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea 
descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 
gazelor naturale cu alte state vecine,  a constatat şi stabilit: 

- există raportul compartimentului de specialitate, în legătură cu proiectul 
de hotărâre, aşa cum prevede legea, întocmit şi depus de doamna Dinu 
Iuliana inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu 
Pasii; 	

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor 
legale, comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi 
propune ca acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către 
Consiliul local, în prima sa şedinţă. 

 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 



 
 
 

 

 


