
 

 

   

           

Nr. 6239/16.12.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui autoturism nou pentru 
deservirea Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui 

 
  

 Autoturismul Dacia Logan de care dispune în prezent Primăria comunei Ivești, a 

fost achiziționat în anul 2007, are termenul de amortizare depășit și se află într-o stare 

de degradare accentuată, neputându-se efectua transportul de persoane în siguranță. 

 Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 

fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, stabilește că atât durata normală de funcționare cât și durata de amortizare 

a unui autoturism sunt cuprinse între 4 și 6 ani. 

      Activitatea Primăriei comunei Ivești, presupune deplasări frecvente în municipiile 

Vaslui și Bârlad și deplasări ocazionale în municipiul București, la diferite ministere, și 

în municipiul Iași la diferite firme de consultanță și proiectare.  

       Potrivit prevederilor art.5, alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local 

poate aproba achiziționarea unui autoturism cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 

cm3 şi al cărui preţ nu depăşește contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv 

TVA.  Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 stabilește prin litera ”B”, punctul ”6” din 

anexa 3 ”normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme”,  că la nivelul consiliul 

local se poate achiziționa un singur autoturism. 

  Fiind în conformitate cu prevederile legale, vă propun să aprobați proiectul 

de hotărâre privind achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei 

comunei Ivești, județul Vaslui, în forma prezentată. 

decembrie 2020 
PRIMAR, 

NISTOR DUMITRACHE 
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PROIECT 

          Nr. 6239/16.12.2020 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. ____ 
privind achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea 

 Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui 
 
 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu 
privire la proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Ivesti;   
 În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(1) și alin.(8) din Ordonanța 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) , art. 139 alin (1)  și a prevederilor 
art. 196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea 

Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui, cu o capacitatea cilindrică de până la 
1600 cmc și cu o valoare care nu poate depăși contravaloarea în lei  a sumei de 
18.000 de euro inclusiv TVA. 

Art.2. Suma necesară pentru achiziționarea autoturismului prevăzut la 
art.1 se asigură prin rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 
comunei Ivești, pe anul 2020. 

Art.3. Primarul comunei Iveşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
            Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și Instituției Prefectului-județul 
Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și pe 
pagina de internet  www.comunaivesti.ro . 

IVEŞTI, _____ decembrie 2020 
INIŢIATOR - PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 
                               AVIZEZ FAVORABIL, 
                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI IVESTI 

BEJAN MIRCEA 
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                                          Nr. 6240/16.12.2020 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
 comunal pe anul 2020 

           Veniturile proprii pe anul 2020 sunt planificate în sumă de 422.000 lei și s-
au realizat    până la data de  16.12.2020 în  suma de 392.027 lei, procentul de 
realizare fiind  de 93%. 
           La adoptarea bugetului local s-a aprobat la subcapitolul 68.02.05 ,,Cheltuieli 
pentru asistența socială în caz de invaliditate ” credite bugetare  în sumă de 
925.000 lei  din care: 732.700 lei la titlul de cheltuieli 10 ,,cheltuieli de personal” și 
192.300 lei la titlul de cheltuieli 57 ,,ajutoare sociale”. Pe data de 27.08.2020 s-a 
primit adresa nr. 4498/2020 de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Vaslui  prin care s-a alocat suma de 33.000 lei pentru plata drepturilor asistenților 
personali și indemnizații ai persoanelor cu handicap grav. 
            In cursul anul 2020 au fost angajati 18 asistenți personali și a încetat 
contractual de muncă la un număr de 3 asistenți personali deoarece persoanele cu 
handicap au decedat. 
     Pentru a putea plăti salariile asistenților personali și indemnizațiile 
persoanelor cu handicap prin Hotărârea Consiliului local nr. 21/29.05.2020 s-a 
alocat, din veniturile bugetului local, suma de 129.000 lei și prin Hotărârea 
Consiliului Local s-a alocat suma de 46.800 lei.     
 Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1044/04.12.2020, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 188/07.12.2020, privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale ne-a fost alocată suma 
de 160.000 lei pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 
                Suma totală plătită în cursul anului 2020 pentru asistenții personali și 
pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap este de 1.142.501 lei iar suma 
alocată de la bugetul de stat este de 1.118.000 lei. Diferența de 24.501 lei rămâne 
plătită din veniturile bugetului local. 
 La data de 16.12.2020 avem credite bugetare disponibile în sumă totală de 
179.800 lei la următoarele capitol și  subcapitole: 
          -13.000 lei la subcapitolul 51.02.03 ,,Cheltuieli pentru autorități executive”, 
sunt credite bugetare  disponibile la titlul de cheltuieli 10 ,,cheltuieli de personal” ;  
         -151.000 lei la subcapitolul 68.02.05 ,,Cheltuieli pentru asistența socială în caz 
de invaliditate ” sunt credite bugetare disponibile din care 102.500 lei la titlul de 
cheltuieli 10 ,,cheltuieli de personal” și 48.500 lei la titlul de cheltuieli 57 ,,ajutoare 
sociale”;  
        - 10.900 lei la capitolul 65.02  ,,Cheltuieli pentru învățământ” sunt credite 
bugetare disponibile la titlul de cheltuieli 70 ,, cheltuieli de capital”  de la investiția 
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Construire grup sanitar, bazin vidanjabil și cameră tehnică în cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Ivești” ;  
         - 2.000 lei la subcapitolul 70.02.50  Alte servicii în domeniile 
locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale”  sunt credite bugetare disponibile la 
titlul de cheltuieli 70 ,, cheltuieli de capital” de la investiția ,,Înființare sistem de 
supraveghere video a localității Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui,,; 
         - 2.900 lei.La subcapitolul 84.02.03 ,,Cheltuieli pentru drumuri și poduri”, la 
titlul de cheltuieli  70 ,,cheltuieli de capital” sunt credite bugetare disponibile la 
titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”, pentru întocmirea  documentațiilor 
cadastrale în vederea intabulării a 12 străzi.   
       Propun ca suma de  179.800 lei să fie alocată la următoarele subcapitole: 
         - 70.000 lei la 51.02.03 ,,Cheltuieli pentru autorități executive”,la titlul de 
cheltuieli  70 ,,cheltuieli de capital” necesar pentru achiziționarea unui autoturism 
Logan. 
          - 68.700 lei la subcapitolul  74.02 ,,Cheltuieli pentru colectarea,tratarea și 
distrugerea deșeurilor” la titlul de cheltuieli 20,, bunuri și servicii” necesar pentru 
achiziționarea de pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale de la fiecare 
gospodărie din comuna Ivești. 
           -25.000 lei la subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile 
locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale” la titlul de cheltuieli 20 ,, bunuri și 
servicii” pentru amenajarea terenului proprietate privată a comunei Ivești situate 
în partea de Nord a satului Ivești;  
           - 16.100 lei la subcapitolul 84.02.03 ,,Cheltuieli pentru drumuri și 
poduri”, la titlul de cheltuieli  20 ,,bunuri și servicii” pentru achiziționarea de nisip 
necesar pentru combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei 
Iveşti 
               Propun virarea în cadrul subcapitolului 51.02.03 ,,Cheltuieli pentru 
autorități executive”, a creditelor bugetare de la titlul de cheltuieli 20 ,, bunuri și 
servicii” la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital” necesare pentru 
achiziționarea unei pompe la alimentarea cu apă potabilă a popiulației cu suma de 
15.000 lei. 
     Vă propun să fiți de acord cu proiectul de hotărare privind rectificarea a X-a 
a bugetului comunal pe anul 2020, în forma prezentată 

 

          decembrie 2020                         

    

PRIMAR, 

NISTOR DUMITRACHE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
P  R  O  I  E  C  T 

Nr. 6240/16.12.2020 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr._____ 

privind rectificarea   a X-a a bugetului comunal pe anul 2020 

 

         Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire la 

proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Iveşti ; 

        În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

        În temeiul prevederilor art.129, alin.(1),alin.(2), litera ,,b” și alin.(4),litera ,,a”, 

art.139, alin.(3) și ale prevederilor art.196, alin.(1),lit. ,,a” din Ordonanța Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui ,  

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare cu suma de 13.000 lei la 

subcapitolul 51.02.03 ,,Cheltuieli pentru autorități executive”, la titlul de cheltuieli 10 

,,cheltuieli de personal” . 

           Art.2. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la subcapitolul 68.02.05 

,,Cheltuieli pentru asistența socială în caz de invaliditate ” cu suma de 151.000 lei din 

care 102.500 lei la titlul de cheltuieli 10 ,,cheltuieli de personal” și 48.500 lei la titlul 

de cheltuieli 57 ,, ajutoare sociale ”. 

             Art.3.  Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la capitolul 65.02  ,,Cheltuieli 

pentru învățământ” , la titlul de cheltuieli 70 ,, cheltuieli de capital”  de la  investiția 

Construire grup sanitar, bazin vidanjabil și cameră tehnică în cadrul Școlii Gimnaziale 

nr. 1 Ivești” cu suma de 10.900 lei. 

             Art.4.  Se aprobă diminuarea creditelor bugetare  la subcapitolul 70.02.50  Alte 
servicii în domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale” , la titlul de 
cheltuieli 70 ,, cheltuieli de capital” de la investiția ,,Înființare sistem de supraveghere 
video a localității Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui,, cu suma de 2.000 lei. 
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             Art.5. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare cu suma de 2.900 lei la 

subcapitolul 84.02.03 ,,Cheltuieli pentru drumuri și poduri”, la titlul de cheltuieli  70 

,,cheltuieli de capital” care a fost alocată pentru întocmirea  documentațiilor cadastrale 

în vederea intabulării a 12 străzi.   

             Art.6. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 70.000 lei la 

subcapitolul 51.02.03 ,,Cheltuieli pentru autorități executive”, la titlul de cheltuieli  70 

,,cheltuieli de capital” pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Logan . 

              Art.7. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 68.700 lei la 
subcapitolul  74.02 ,,Cheltuieli pentru colectarea,tratarea și distrugerea deșeurilor” la 
titlul de cheltuieli 20,, bunuri și servicii” pentru achiziționarea de pubele pentru 
colectarea deșeurilor reziduale de la fiecare gospodărie din comuna Ivești .  
               Art.8. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare  cu suma de 25.000 lei la 

subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării 

comunale” la titlul de cheltuieli  20 ,, bunuri și servicii” - pentru amenajarea terenului 

proprietate privată a comunei Ivești situate în partea de Nord a satului Ivești . 

               Art.9. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 16.100 lei la 

subcapitolul 84.02.03 ,,Cheltuieli pentru drumuri și poduri”, la titlul de cheltuieli  20 

,,bunuri și servicii” pentru achiziționarea de nisip necesar pentru combatere a 

poleiului pe drumurile din administrarea comunei Iveşti. 

              Art.10. Se aprobă virarea creditelor bugetare, de la titlul de cheltuieli 20 

,,bunuri și servicii” la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital” din cadrul 

subcapitolului 51.02.03 ,,Cheltuieli pentru autorități executive” necesar pentru 

achiziționarea unei pompe la alimentarea cu apă potabilă a populației în sumă de 

15.000 lei. 

               Art.11 Secretarul general al comunei Ivești va publica hotărâre pe site-ul  

www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și Instituției   

Pefectului-județul Vaslui. 

 

IVEŞTI,___ decembrie 2020 

         INITIATOR- PRIMAR, 
                NISTOR DUMITRACHE  

  

 
 
 

  AVIZEZ FAVORABIL, 
                                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 

                                                                                                                                                                                     BEJAN MIRCEA      
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                                              Nr. 6241/16.12.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare 

 aferentă trimestrului III, anul 2020 
  Potrivit prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi 

octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 

patrulea, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a supune spre aprobare 

consiliului local, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, respectiv 

secţiunea de funcţionare şi secţiune de dezvoltare,  cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară 

locală. Astfel se urmăreşte ca la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante  şi 

diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 

plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să prezinte spre aprobare consiliului local şi execuţia bugetului 

împrumuturilor externe şi interne, la datele şi scopul menţionat mai sus. 

Veniturile bugetului local pe anul 2020 au fost planificate în sumă de 

5.115.227 lei şi s-au realizat până la data de 30 septembrie 2020 în sumă de 

3.282.632 lei. La  sectiunea de funcționare veniturile au fost planificate in suma de 

2.931.750 lei, și s-au realizat  în suma de 2.618.087 lei şi la sectiunea de dezvoltare 

veniturile au fost planificate in sumă de 2.183.477 lei şi  s-au realizat  în sumă de 

664.545 lei . 

              Cheltuielile bugetului local au fost planificate in sumă de 5.100.227 lei  şi  s-au 

realizat pâna la data de 30 septembrie 2020 în sumă de 2.786.078 lei. La sectiunea de 

functionare  cheltuielile au fost planificate in suma de 2.916.750 lei și s-au realizat  în 

sumă de 2.331.742 lei şi la  sectiunea de dezvoltare cheltuielile au fost planificate in 

sumă de 2.183.477 lei  şi   s-au realizat  în sumă de 454.336 lei. 

  Informez consiliul local că la data de 30 septembrie 2020 nu ne înregistrăm 
cu arierate .  

 Execuţia bugetului local  este prezentată în anexa nr. 1 la proiectul de 
hotărâre.                                                                                    

decembrie 2020                                              PRIMAR ,  

NISTOR DUMITRACHE 
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                 PROIECT 
Nr. 6241/16.12.2020 

 
HOTĂRÂREA Nr. ____ 

privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trimestrului III, anul 2020 

 

 Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Iveşti cu 

privire la proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Ivesti; ; 

 În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 

privind   finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.129, alin.(4), litera “a”, art.139, alin.(3), litera “a” 

și art.  196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui,, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local aferentă trimestrului III anul 

2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri este asigurată 

de primarul comunei Iveşti prin compartimentul buget-contabilitate. 

Art.3. Secretarul comunei Iveşti va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului-judeţul Vaslui, primarului comunei şi o va aduce la cunoştinţă publică 

prin afişare la sediul primăriei şi prin publicare pe site-ul comunei Iveşti.                    

             IVEŞTI, _______decembrie  2020 
INIŢIATOR – PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 
AVIZEZ FAVORABIL, 

              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 
                                                                                                                                                        BEJAN MIRCEA 
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          Nr. 6242/16.12.2020 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind realizarea obiectivului de  investiţii „Inființare 

rețea de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea 
consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici din satul Ivești, comuna 

Ivești, județul Vaslui” 

 

 Guvernul României a instituit, în luna iulie 2020, prin Ordonanța de urgență 

nr. 128/31.07.2020, programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, care are drept 

obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării 

combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, asigurarea apei 

calde menajere şi prepararea hranei, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciului 

public de alimentare cu energie termică şi a utilizării gazelor naturale în procesele 

de producţie sau activitatea curentă de către clienţii noncasnici. 

  Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență nr. 128/2020  

 ”Prin sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale, în sensul prezentei 

ordonanţe de urgenţă, se înţelege acel sistem de distribuţie a gazelor naturale 

format din ansamblul de conducte, armături, instalaţii, racorduri, precum şi alte 

asemenea componente de la staţiile de reglare - măsurare - predare ale Sistemului 

naţional de transport al gazelor naturale până la posturile de reglare - măsurare ale 

consumatorului final, inclusiv contoare de măsurare gaze naturale inteligente, şi 

care asigură cel puţin una dintre următoarele funcţionalităţi:  

            a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii şi 

debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de distribuţie a gazelor 

naturale, odorizării, protecţiei catodice, filtrării şi, după caz, uscării, încălzirii 

gazelor naturale, reacţiilor anticipative, trasabilităţii sistemului de distribuţie a 

gazelor naturale, dar şi de colectare şi procesare automată şi de transmisie a datelor 

de la distanţă, în vederea funcţionării în condiţii de eficienţă şi siguranţă a 

sistemului de distribuţie a gazelor naturale;  

 b) utilizarea tehnologiilor IT şi a inteligenţei artificiale integrate care permit 

integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa gazelor naturale în procesele de 

colectare şi transmitere a informaţiilor, distribuţiei, stocării în conductă şi utilizării 

gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creşterea 

eficienţei sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale;  
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            c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării 

cu gaze naturale, un acces continuu, sigur şi rentabil la gaze naturale, precum şi 

capacităţi tehnice pentru a oferi clienţilor servicii noi care să optimizeze consumul 

de gaze naturale.”  

 Potrivit Ghidului Solicitantului referitor la dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 

eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final, proiectele de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 

naturale vor propune racordarea a cel puțin 1000 de gospodării / proiect. 

Gospodăriile propuse spre racordare trebuie să fie existente fizic la data depunerii 

cererii de finanțare.  

 Pentru a putea depune proiectul în vederea finanțării este necesar să 

constituim o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară sau un accord de parteneriat 

cu unitatea administrativ teritorială comuna Pogonești. 

 In cadrul proiectului depus se pot finanța următoarele activități:  

 - construirea rețelelor inteligente de distribuție gaze naturale, inclusiv 

instalațiile, echipamentele și dotările aferente funcționalităților inteligente,  

 - construirea stațiilor de reglare, măsurare – predare a gazelor naturale și a 

racordului la Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei 

rețele inteligente de distribuție propusă printr-un proiect.  

 - construirea rețelelor interioare de distribuție a gazelor naturale pentru 

clădirile administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor 

naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, școli, etc), în cadrul cărora se 

desfășoară activități non – economice.  

 - construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita 

proprietății publice.  

 În cadrul proiectului nu se finanțează construirea branșamentelor pentru 

consumatorii non-casnici, cu excepția branșamentelor pentru clădirile 

administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale 

propusă prin proiect în cadrul cărora se desfășoară activități non – economice. 

 Valoarea totală a unui proiect nu poate depăși 6400 euro fără TVA de fiecare 

gospodărie conectată, valoarea maximă eligibilă / proiect fiind de 25 milioane de 

euro. 

 Odată cu cererea de finanțare trebuie să depunem și studiul de fezabilitate. 

 Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare în corelare cu prevederile din modelul cererii 

de finanțare (conținând analiza cererii, analiza de opțiuni, impactul schimbărilor 

climatice și reziliența la alte riscuri) și va avea la bază necesitatea dezvoltării 

proiectului conform caracteristicilor tehnice, în vederea asigurării alegerii celor mai 

eficiente soluții din punct de vedere al costurilor.  

 De asemenea, conform Hotărârii Guvernului nr. 209 din 3 aprilie 2019 pentru 

aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a 



 

serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru 

acordarea concesiunilor, conţinutul - cadru al caietului de sarcini, elaborarea 

studiului de fezabilitate va fi realizată de către un operator economic autorizat de 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), sau 

echivalent, în conformitate cu prevederile legale. La Studiul de Fezabilitate, se va 

anexa documentul de autorizare a elaboratorului.  

 Studiul de Fezabilitate va fi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local privind 

aprobarea documentației tehnico - economice a proiectului. 

 Pentru realizarea studiului de fezabilitate este necesar să se întocmească 

studiul geotehnic şi studiul topografic. 

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, valoarea apelului de proiecte 

aferent programului naţional este egală cu valoarea în lei a unei alocări de 968.000 

mii lei, iar valoarea programului naţional pentru perioada de programare 2021 - 

2027 este de 3.872.000 mii lei. 

Sursele de finanţare ale programului naţional sunt constituite din fondurile 

externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 "Sisteme inteligente şi 

sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale" din cadrul POIM, 

din cofinanţarea aferentă bugetului de stat potrivit legislaţiei europene aplicabile, 

precum şi din bugetul de stat pentru diferenţa dintre valoarea întregului program 

naţional şi valoarea apelului supracontractat finanţat din POIM. 

Pentru perioada de programare 2014 – 2020 se pot depune proiecte până la 

data de 31.03.2021. 

Vă propun să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre privind realizarea 

obiectivului de  investiţii „Inființare rețea de distribuție inteligentă a gazelor 

naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici din 

satul Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”,  în forma prezentată. 

 

decembrie 2020 
 
 

PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

   

 
PROIECT 

Nr. 6242/16.12.2020 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. ____ 
privind realizarea obiectivului de  investiţii „Inființare rețea de distribuție 

inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a 
clienţilor noncasnici din satul Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui” 

 
 Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Iveşti cu 

privire la proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Ivesti;   

 În conformitate cu: 

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 128/2020 privind unele măsuri 

pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 214/30.10.2020; 

- prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţale 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Ghidului Solicitantului referitor la dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 

eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final, aprobat prin Ordinul nr. 936/2020 emis de Ministerul Fondurilor 

Europene;  

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. ”b” și alin. (4), litera „d”, art. 139 

alin (3), litera ”e” și a prevederilor art. 196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1 (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii „Inființare rețea de 

distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor 

casnici şi a clienţilor noncasnici din satul Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”. 

(2) Obiectivul de investiţii menţionat la alin.(1) se va realiza cu fonduri care 

se vor obține prin ”Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale”, instituit prin 

Ordonanța de urgență nr. 128/2020. 
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Art.2. Pentru realizarea obiectivului de investiţii „Inființare rețea de 

distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor 

casnici şi a clienţilor noncasnici din satul Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui” 

se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate, a studiului geotehnic şi a studiului 

topografic.  

Art.3. Pentru realizarea documentațiilor prevăzute la art.2, domnul primar 

va  încheia contracte de achiziţie publică pentru lucrări şi servicii, cu respectarea 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare . 

Art.4. Primarul comunei Iveşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului 

Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și 

pe pagina de internet  www.comunaivesti.ro . 

 
 

   
IVEŞTI, _____ decembrie 2020 

 
 

INIŢIATOR - PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 

 
 

           AVIZEZ FAVORABIL, 
                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI IVESTI 
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