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HOTĂRÂRE 

PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/04.12.2020 PRIVIND APROBAREA 
MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„ÎNFIINȚARE  DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, 
JUDEȚUL BUZĂU” 

          Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzau,  întrunit în  ședință  extraordinară  
de îndată, în data de 24.08.2021 

Având în vedere:  
a) referatul de  aprobare al primarului Comunei Poșta Câlnău înregistrat cu nr. 108/23.08.2021; 
b) raportul  de specialitate  întocmit  de compartimentul de resort  din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului 

comunei Poșta Câlnău  înregistrat  cu numărul 109/24.08.2021, 
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău  înregistrate cu nr. 110/23.08.2021,  
d)  prevederile HCL nr. 32  din 14.08. 2020  modificată prin HCL nr.35/25.08.2020; 
e) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
f) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 

Legea nr. 199/1997;  

g) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;  

h) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
i) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din din Ordonanța de  Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările  ulterioare  

j) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
k) ținând seama de prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI - Programul Operațional Infrastructură Mare 

20142020 - Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale 
Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 
cu alte state vecine  

l) Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/04.12.2020 privind aprobarea modificarii indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului „ÎNFIINȚARE  DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA 
CÂLNĂU JUDEȚUL BUZĂU”cu modificările și completările ulterioare; 

l) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, luând act de:  

 Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) alin.(7) lit.d) și art. 138 din Ordonanța de  Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare; 
           În temeiul art. 139 , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al H.C.L. nr.41/04.12.2020 privind  aprobarea modificarii 

indicatoriilor  tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ÎNFIINȚARE  DISTRIBUȚIE  GAZE  
NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”.  

      „ART. 1. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de „ÎNFIINȚARE  
DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”, 
 pe baza studiului de fezabilitate elaborat de SC CROMO ADVERTISING SRL., CUI RO 17499704, 
după cum urmează:  
- Valoare totală fără TVA: 43.829.758 lei,    

 

                             



- Valoare C+M fără TVA: 39.992.064 lei,    
- Lungimea totală a conductelor: 69.213 m.  
- Nr. branșamente cu contor inteligent: 1.700 buc.    
 (2) Valoare totală proiect:: 52.212.971,14,  

- Total eligibil proiect: 43.829.758 lei  
- Total neeligibil proiect: 8.383.213.14 lei 
- Total nerambursabil: 41.756.615 lei 
- FEDR :85%  
- Bugetul de stat: 15%  

-  - Intensitatea interventiei: 95,27% 
-                  -Total TVA a investiției: 8.298.213  lei 
-  

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de masura 

2S134 
Lungimea retelelor inteligente de transport si distributie a gazelor 
naturale: 69,213km km 

ID Indicatorul de rezultat Unitate de masura 

2S135 
Nivelul de functionalitate inteligenta a infrastructurii de distributie de 
gaze naturale: 100% % 

conform anexei  nr.1 care parte din prezenta hotărâre. 
  (3) Se aprobă includerea surselor bugetare necesare pentru finanțarea cheltuielilor  
neeligibile din Bugetul local, conform alin. (2) din prezenta hotărâre.”  

 Art.2.Valoarea totala a proiectului în sumă de 52.212.971,14  se  introduce  in bugetul local . 
 Art.3. Valoarea totala a proiectului în sumă de 52.212.971,14 lei  se introduce  in lista de 

investitii pe anul 2021 conform anexei nr.2 care parte din prezenta hotărâre  . 
Art.4.. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 41/04.12.2020 rămân nemodificate 
 Art. 5. Primarul comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, cu sprijinul compartimentelor de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
  Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei  Poșta Câlnău  și prefectului județului  Buzău și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.comunapostacilnau.ro  
  
                              POȘTA CÂLNĂU 
                       NR. 32  din 24 .08. 2021 
 
              PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                     CONSILIER                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
           ARSENE FĂNEL VIOREL                                                SECRETAR GENERAL DELEGAT AL 

U.A.T. 
                                                                                                                              ENACHE ANA 

 
 

 
Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința 

extraordinară de îndată,  din data de 24.08.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13  voturi „pentru”  0 voturi  „abţineri” și    0 voturi 
„împotriva”, din numărul total de 15 consilieri  în funcţie și  13  consilieri prezenţi la şedinţă. 
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