ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiţii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, Județul Buzău” în
vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel
Saligny"

Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere:
- raportul comun al administratorului public, Stancu Sandu și compartimentului de
contabilitate, înregistrat la nr. 6184/22.04.2022 prin care solicită emiterea unei hotărâri a
Consiliului local privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investiţii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele,
Județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de
Investiții ”Anghel Saligny";
- referatul de aprobare nr. 6185/22.04.2022, pe proiectul de hotărâre, al Primarului
orașului Pogoanele, în calitate de inițiator, prin care s-a argumentat necesitatea aprobării
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare
rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, Județul Buzău”.
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investiții Anghel Saligny, precum şi ale Ordinului Ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 de aprobare a Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny;
- prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) si e) si art. 140 din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
,,Înființare rețea de distribuție gaze naturale în oraș Pogoanele, Județul Buzău" în vederea
includerii și finanțării investiției prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”,
prevăzuți in Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Art. 2 Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel
Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții "Înființare rețea de distribuție
gaze naturale în oraș Pogoanele, Județul Buzău", conform Anexelor nr. 2 și 3, care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre, documente ce urmează a fi depuse prin grija Primarului
Orașului Pogoanele, în vederea obţinerii finanţării.
Art. 3 Se desemnează dl. Florin Dumitrașcu, Primarul orașului Pogoanele, ca şi
persoană însărcinata cu depunerea Documentelor necesare obținerii finanțării prin Programul
Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții menționat la art. 1
Art. 4 Primarul Orașului Pogoanele va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri informând Consiliul Local al Orașului Pogoanele, județul Buzău, asupra modului de
îndeplinire.
Art. 5 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 6 Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficiallocal/ .
Președinte de ședință,
Consilier Bădulescu Mircea Adrian

Contrasemnează Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 37 / 22.04.2022
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
22 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Anexa nr. 3 la HCL nr. 37 / 22.04.2022

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii
"Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T: ORAȘUL POGOANELE
JUDEȚUL: BUZAU

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:
6187/22.04.2022

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
UAT Orașul Pogoanele
Denumirea obiectivului de investiții:
Inființare rețea de distribuție gaze naturale în
Oraș Pogoanele, Județul Buzău
Proiect cu o singură categorie de investiție;
Tip proiect:
a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze
Categoria de investiție:
naturale;
Obiectiv de investiții nou;
Stadiu implementare:
Orașul Pogoanele, Judetul Buzău
Amplasament:
48 luni
Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni):
Hotărârea consiliului local/județean de aprobare / 37/22.04.2022
Hotărârea A.D.I. / Hotărârile consiliului local,
județean ale UAT membre ale parteneriatelor,
după caz
Valoarea totală a obiectivului de investiții:

84.790.289,17 lei

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:

83.434.947,04 lei

Valoarea finanțată de la bugetul local:
Valoare calculată conform standardului de
Cost
Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de
distribuție inteligentă gaze naturale (calculat)

1.355.342,13 lei
71.381.696,16 lei
20.306,52 lei / branșament

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de 540,94 lei / branșament
racordare la SNT împreună cu punctul de
predare/preluare (calculat)

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale;
-

Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da;
Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare 64739 metri;
Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021):
3424
Lungime instalație racordare SNT 100 metri;
Consum estimat anual consumatori casnici 8950780 Nmc / an;
Consum estimat anual consumatori non-casnici 1122670 Nmc / an;
Alte capacități: ---

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)
Strada: Unirii
Localitatea: Pogoanele

Număr: 18

Județul: Buzău

Cod poștal: 125200

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: Florin DUMITRAŞCU
Funcție: Primar
Număr de telefon fix: +40 238.552.123
Număr de telefon mobil: +40 761.622529
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariepogoanele@yahoo.com
Persoana de contact:
Nume şi prenume: Florin DUMITRAŞCU
Funcție: Primar
Număr de telefon: +40 238.552.123
Adresă poștă electronică: primariepogoanele@yahoo.com
Subsemnatul Florin DUMITRAŞCU, având funcția de Primar, în calitate de
reprezentant legal al U.A.T. Orașul Pogoanele, județul Buzău,
ü Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la
finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de
programare 2021-2027 sau prin alte programenaționale sau comunitare, inclusiv din
contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţiifinanciare interne
sau internaționale,

ü Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny",
ü Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele
anexate sunt corecte,
ü De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru
care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
Primar
Florin DUMITRAŞCU
Semnătura .....................................

