Judeţul Vâlcea
Comuna Păuşeşti
Consiliul local

H O T Ă R Â R E A NR. 55
Privind: aprobarea temei de proiectare, studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
” înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale
în comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea.”

Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 02.12.2020, la care participă un număr de 11 consilieri din
totalul de 11 consilieri în funcţie;
Văzând că prin H.C.L. nr.50/2020, domnul consilier Bugiu Gheorghe a
fost ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului privind
aprobarea temei de proiectare, studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie ”înfiinţare reţea inteligentă de
distribuţie a gazelor naturale în comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea”, înregistrat sub
nr.6074/27.11.2020;
- studiul de fezabilitate nr. 34/2020;
- nota de fundamentare privind aprobarea temei de proiectare, studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
” înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în comuna Păuşeşti,
judeţul Vâlcea”, înregistrată sub nr.6073/27.11.2020,
- raportul
compartimentului
de
specialitate,
înregistrat
sub
nr.6075/27.11.2020;
- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.6084/27.11.2020;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizează
proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr.6109/02.12.2020;
Ţinând cont de H.C.L. nr. 9/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul
2 0 2 °;

’

Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională, proces verbal nr.5594/05.11.2020;

In conformitate cu :
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 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, aprobat
prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.93 6/2020;
- prevederile art.44 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b) şi d), alin.(4) lit. d), alin. 14 din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art.139, alin.(3), lit. a) şi art.196, alin.(l), lit. a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţie
’’înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în comuna Păuşeşti,
judeţul Vâlcea ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie
” înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în comuna Păuşeşti,
judeţul Vâlce”.
Art.3;Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie ” înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în comuna
Păuşeşti, judeţul Vâlcea,” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Primarul comunei Păuşeşti va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare pe site-ul comunei şi o va comunica Instituţiei Prefectului
Judeţului Vâlcea, Primarului comunei Păuşeşti.
Prezenta hotărâre a fo st adoptată cu un nr. de 77 voturi pentru, 0 voturi
î m p o t r,T' n
Păuşeşti, 02.12.2020
Contrasemnează
Secretar general comună,
Daniela Păloiu

JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA PAUSESTI
Nr.6046 din 27.11.2020

Anexă la H.C.L. nr.55/02.12.2020

TEMA DE PROIECTARE
Pentru obiectivul de investiţii „ înfiinţare reţea inteligenta de distribuţie a
gazelor naturale in comuna Pausesti, judeţul Valcea”

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
„ înfiinţare reţea inteligenta de distribuţie a gazelor naturale in comuna Pausesti, judeţul
Valcea”;
1.2. Faza de proiectare: SF;
1.3. Amplasament:
Amplasamentul pe care se doreşte realizarea obiectivului de investiţii este situat in
intravilan pe domeniul public al U.A.T. Comuna Pausesti, conform HCL nr. 16/1999
privind aprobarea inventarului domeniului public.
1.4. Beneficiarul investiţiei:
U.A.T.Comuna Pausesti
1.5. Elaborator tema de proiectare:
Compartiment de specialitate din cadrul U.A.T. Comuna Pausesti
2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA:
In prezent locuitorii comunei Pausesti folosesc pentru incalzirea locuinţelor in
perioada sezonului rece si pentru prepararea hranei, pe intreg parcursul anului,
combustibili solizi (lemne, cărbune), gaze lichefiate din butelii si energia electrica.
Aceiaşi combustibili de folosesc si de către instituţiile publice si obiectivele
social culturale .
Atât pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, procurarea si asigurarea
stocurilor necesarede combustibil reprezintă o problema dificila avand in vedere
distantele mari pana la sursele deaprovizionare precum si lipsa unor mijloace adecvate
de transport.
Un aspect care nu poate fi neglijat, consta in lipsa resurselor materiale pentru
procurarea si stocarea acestora in cantitatile necesare pentru intregul sezon rece.
Lipsa reţelelor de utilitati agraveaza tendinţa populaţiei tinere de a se muta in
zonele urbane, privând astfel mediul rural de componenta tanara a populaţiei si totodată
accentuând problema suprapopulării zonelor urbane.
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Totodată se poate aprecia ca, viata in mediul rural, calitatea scăzută a acesteia,
determinata si de lipsa reţelelor de utilitati, agraveaza tendinţa populaţiei tinere de a se
muta in zonele urbane, privând astfel mediul rural de componenta tanara a populaţiei si
totodată accentuând problema suprapopulării zonelor urbane.
Implementarea proiectului de alimentare cu gaze urmăreşte o serie de obiective, si
anume:
- Soluţionarea problemelor de incalzire si preparare hrana a populaţiei din comuna
Pausesti;
- Ridicarea standardului de viata a populaţiei din zona;
- Dezvoltarea mediului de afaceri prin infiinfarea de noi agenţi economici;
-Revitalizarea agenţilor economici existenţi, care vor avea condiţii de
modernizare a proceselor tehnologice in condiţii de eficienta ;
- Dorinţa autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si sănătos pentru
locuitori.
- Populaţia tanara va fi atrasa sa ramana in comunităţile rurale, ceea ce va aduce
numeroase efecte benefice acestora din urma;
- Un impact pozitiv asupra comportamentului si atitudinii populaţiei fata de
mediu;
- încurajarea mediului investitional prin asigurarea unui climat favorabil si
atractiv pentru dezvoltarea rural-economica a zonei;
- Crearea a noi locuri de munca.
3. DESCRIEREA INVESTIŢIEI:
3.1. Situaţia existenta:
In prezent in localitatea Pausesti, nu exista reţea de alimentare cu gaze naturale.
3.2. Descrierea lucrărilor
Se propune infiintarea unei reţele inteligente de distribuţie gaze naturale in comuna
Pausesti realizat din conducte de polietilena PEHD 100 SDR11, pe o lungime totala du_
29,00 km, pe următoarele dimensiuni:
- conducta de distribuţie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 63 mm in
lungime de cca. 10,60 km;
- conducta de distribuţie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 90 mm in
lungime de cca. 8,20 km;
- conducta de distribuţie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 110 mm in
lungime de cca. 3,10 km;
- conducta de distribuţie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 140 mm in
lungime de cca. 1,90 km;
- conducta de distribuţie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 180 mm in
lungime de cca. 1,40 km;
- conducta de distribuţie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 225 mm in
lungime de cca. 3,50 km;
2

- conducta de distribuţie gaze naturale din OL cu DN 6” in lungime de cca. 0,40
km;
3.2.1. Tevi polietilena PEHD 100 SDR11
Lucrările vor consta in execuţia unei reţele de gaze care sa permită alimentarea cu
gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale si din alte amenajari din
intravilanul si extravilanul comunei, amplasata preponderent in spatiile verzi, trotuare si
drumuri conform planurilor de situaţie.
La fiecare ramificaţie se va monta cate un robinet de secţionare PEHD cu
acţionare de la suprafaţa solului pentru izolarea traseului respectiv in caz de avarie.
Traversările in zona intersecţiei cu caile de acces-drumuri nemodernizate se vor
realiza prin săpătură deschisa, iar cu caile de acces modernizate prin foraj orizontal,
conductele fiind introduse intr-un tub de protecţie din OL.
Conductele de distribuţie se montează subteran pe trasee mai puţin aglomerate cu
instalaţii subterane, iar acolo unde nu este posibil se intercalează cu tronsoane de
conducta de otel, montate suprateran.
Ţevile PEHD utilizate pentru reţeaua de distribuţie gaze naturale vor corespunde
tipului, calitatii si caracteristicilor dimensionale prevăzute in documentaţia tehnica de
execuţie. Se vor utiliza ţevi din polietilena PE100 SDR11, de culoare neagra cu dungi
longitudinale galbene sau complet galbene.
3.2.2. Fitinguri
La realizarea sistemului de distribuţie pentru conducta de polietilena se vor folosi
coturi de PE 100 SDR 11 imbinate de ţeava prin electrofuziune sau prin procedeul cap
cap, fitinguri de tranziţie PE-metal, mufe de legătură prin electrofuziune.
3.2.3. Intersecţii cu traseele altor reţele/ instalaţii
Intersecţia traseelor conductelor de distribuţie gaze naturale cu traseele altor
instalaţii si construcţii subterane si supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare,
astfel:
- perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;
- la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.
Instalaţiile care se realizează ulterior reţelelor de distribuţie gaze naturale si care
intersectează traseul acestora, se montează la distanta minima admisa conform Normelor
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.
3.2.4. Şanţuri pentru conducte subterane
Conductele de distribuţie a gazelor naturale se montează la adancimea minima de
montaj de 0,9 m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protecţie. La
căpătui branşamentului adancimea minima de montaj este de 0,5 m.
Latimea sântului pentru conducte se stabileşte in funcţie de diametrul conductei:
-pentru conducte cu diametrul sub 100 mm, latimea sântului va fi de 0,4 m;
- pentru conducte cu diametrul peste 100 mm, latimea sântului va fi de 0,4 m la
care se adauga diametrul conductei.
3.2.5. Contoare inteligente

n cadrul Studiului de fezabilitate se vor lua in calcul un număr de cca.1390
branşamente de gaze naturale presiune redusa din conducte de polietilena de inalta
ensitate PE 100 SDR 11, cu diametre 32/63 mm, echipate cu contoare inteligente.
Montarea contoarelor inteligente prezintă o serie de avantaje, si anume:
- permit citirea de la distanta de către operator;
- previn si detectează fraudele;
.
" ldentiflca defecţiunile, permit reconfigurarea reţelei, reducerea timpilor de
întreruperi;
*
- permit actualizai ea de la distanta a software-ului contoarului;
4 i •
, "Permit controlul de la distanta a activarii/dezactivarii alimentarii si/sau al
debitului sau limitarea puterii;
- sprijină sistemele de tarifare avansate.
4 . STUDIU TOPOGRAFIC
Se vor pune la dispoziţia ofertanţilor ridicări topografice in format PDF si la
dispoziţia ofertantului declarat câştigător ridicări topografice in format DWG care vor
sta la baza intocmirii fazelor de proiectare.
Sistemul de referinţa pentru ridicările topografice este obligatoriu STEREO 70
pentru a respecta reglementările Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicităţii imobiliare
republicata in 2013.
’
Documentaţia întocmită va respecata prevederile Regulamentului de avizare
verificare si recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al
topografiei, al fotometritei si al cartografiei cf. Ordin nr 700/2014, Regulament’de
avizare, recepţie si mscrieire in evidentele de cadastru si carte funciara cu modificările
ulterioare.
......
Pentru modificarea documentaţiei cadastrale (completări sau indesiri puncte)
necesara amplasării obiectivelor investiţiei si care va fi vizata OCPI, ofertantul isi va
tarifa ridicările topografice.
'
. ^ ata tuturor cheltuielilor efectuate cu aceasta documentaţie intra in atribuţiile^
proiectantului general (inclusiv plata avizării OCPI).
5. STUDIU GEOTEHNIC
Se solicita elaborarea studiului geotehnic. Studiul geotehnic, reprezintă
documentaţia geotehnică de bază necesara pentru proiectarea oricărei construcţii. Acest
studiu va fi supus verificării la un specialist verificator de proiecte pentru domeniul A f Rezistenţa şi^ stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ.
Plata verificării studiului geotehnic intră în atribuţiile proiectantului general.
Documentaţiile geotehnice vor respecta prevederile Normativului cu INDICATIV NP
074-2014 privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii.
Pentru stabilirea terenului de fundare pentru lucrările propuse a se realiza prin acest
pioiect, se vor realiza cel puţin un foraj pe amplasament.
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Documentaţia de proiectare se va întocmi cu respectarea următoarelor acte
normative, fără a se limita la acestea :
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările si completările ulterioare, precum si actele normative emise în aplicarea
acesteia;
-H G 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii fmantate din fonduri
publice.

Preşedinte de şedinţă.
Consilier,
/X*
Gheorghe Bugiu
ţ p i FS

Contrasemnează
Secretar general comună,
Daniela Păloiu

f
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JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA PĂUŞEŞTI

Anexă la H.C.L.nr.55/02.12.2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL
DE INVESTIŢIE ” ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A
GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA PĂUŞEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

In cadrul documentaţiei tehnico-economice-faza Studiu de fezabilitate au fost
stabiliţi si principalii indicatorii tehnico-economici, conform Devizului general
pentru obiectivul de investiţii “înfiinţare reţea inteligenta de distribuţie a gazelor
naturale in comuna Pausesti, judeţul Valcea”, astfel:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii,
exprimata in lei, cu tva si fara tva, din care construcţii montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general:
al) Valoarea totala a obiectivului de investiţii:
Valoarea totala a investiţiei = 29.276.103,73 lei, fara TVA
din care: construcţii montaj = 25.677.251,00 lei, fara TVA
a2) Eşalonarea investiţiei INV/ C +M
Anul I = 9.758.701,25 lei fara tva
8.559.083.67 lei fara tva
Anul II = 9.758.701,24 lei fara tva
8.559.083.67 lei fara tva
Anul III - 9.758.701,24 lei fara tva
8.559.083.67 lei fara tva
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii:
Lungimea totala a reţelei de distribuţie: 29,27 km
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliţi in funcţie de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiţii:

Valoarea actualizata neta financiara
Rata interna de rentabilitate
Raport beneficiu /cost
Durata de recuperare a investiţiei

780.005,00 lei
4,00 %
0,6837
15 ani

d) Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni:
36 luni pentru execuţia lucrărilor, din momentul emiterii ordinului de incepere a
lucrărilor si pana la recepţia la terminarea lucrărilor, conform graficului de realizare
a investiţiei;
Finanţarea cheltuielilor eligibile pentru proiectare si execuţie in cadrul
obiectivului de investiţii “înfiinţare reţea inteligenta de distribuţie a gazelor
naturale in comuna Pausesti, judeţul Valcea” se va asigura din fonduri externe
nerambursabile prin POIM si din alocari din bugetul de stat sau alte surse.
Finanţarea cheltuielilor neeligibile in cadrul obiectivului de investiţii
“înfiinţare reţea inteligenta de distribuţie a gazelor naturale in comuna Pausesti,
judeţul Valcea” se va asigura din bugetul local si din alte surse legal constituite.

