
JudelulV61cea
Comuna Pluqegti
Consiliul local

PROIECT

H o TAnAREA NR.
Privind: aprobarea temei de proiectare, studiului de fezabilitate

qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilie
" Infiinlare relea inteligentd de distribulie,a gazelor naturare

in comuna PduqeEti, judeful V61cea."

Consiliul local al comunei Pdugegti, judelul Vdlcea, intrunit in qedinld
ordinar6 in data de 02.12.2020, la care participd, un numdr de ... consilieri din
totalul de 11 consilieri in funclie;

Ydzdnd cd prin H.C.L. nr.5012020, domnul consilier Bugiu Gheorghe a
fost ales pregedinte de gedinld;

Lu6nd in dezbatere:
- proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare al primarului privind

aprobarea temei de proiectare, studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investilie "infiinyaie relea inteligentd de
distribulie a gazelor naturale tn comuna PduqeSti, judelul Vdlcea", inregistrat sub
nr.6074127 .11.2020;

- studiul de fezabilitate nr.3412020;
- nota de fundamentare privind aprobarea temei de proiectare, studiului de

fezabihtate qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilie
" Infiinlare relea inteligent6 de distribulie a gazelor naturale in comuna Pduqeqti,

judelul Vdlcea", inregistratd sub nr.,
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr.;
- raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotdrdre, intocmit de

secretarul general al comunei, inregistrat sub nr.;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizeazd

proiectul de hotdrdre, inregistrate sub nr.;
Jindnd cont de H.C.L. nr. 912020 privind aprobarea Programului anual de

investilii pe anul 2020;
Fiind indeplinite condi{iile de publicitate impuse de Legea nr.5212003 privind

transparen{ a decizionald, proces verbal nr.5 59 4 I 0 5 .l 1 .2020 ;



In conformitate cu :

- prevederile H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investitii finantate din fonduri publice,cu modificdrile Ei completlrile ulterioare;

- prevederile Programului Operalional InfrastructurS Mare 2014-2020, Axa

Prioritard 8 "sisteme inteligente gi sustenabile de transport al energiei electrice qi

gazelor naturale", Obiectivul Specific 8.2 Creqterea gradului de interconectare a

Sistemului Nalional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, aprobat

prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.93 612020;

prevederile art.44 si art.45 din Legea nr.27312006 privind finanlele

publice locale,cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
prevederile art.l29 alin.(2) lit. b) ;i d), alin.(4) lit. d), alin.74 din o.U.G.

nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
In temeiul art.t39, a1in.(3), lit. a) Ei art.t96, alin.(l), lit. a) din o.U.G.

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific[rile Ei completdrile ulterioare;

HorAnA$rE

Art.L. Se aprobd Tema de proiectare pentru obiectivul de investilie

"infiinlare relea inteligentd de distribulie a gazelor naturale in comuna Pduqeqti,

judelulV61cea."
Art.2.Se aprobd studiul de fezabilitate Ei indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul de investilie " infiinlare relea inteligentd de distribulie a gazelot

naturale in comuna Pdugeqti, judeful Vdlcea," conform anexei care face parte

integrant[ din prezenta hotdrdre.
Art.3. Primarul comunei Pduqeqti va asigura ducerea la indeplinire a

publicA prin afiEare pe site-ul comunei qi o va comunica Instituliei Prefectului

Judelului V61cea, i Ei Primarului comunei Frdnceqti.

Pduqeqti,

Ini{iator:
Primar,

C6t[lin Avan

C ontras em neazd pentru legalitate
Secretar general,

Daniela Paloiu$.N
0



JUDETUL VALCEA
COMUNA PAUSESTI
COMPARTIMENT URBANISM

TEMA DE PROIECTARE
Pentru obiectivul de investitii ,, Infiintare retea inteligenta de distributie a

gazelor naturale in comuna Pausesti, judetul Valcea,,

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investifii:
,, Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Pausesti, judetul
Valcea";

l.2,Baza de proiectare: SF;
l.3.Amplasament:
Amplasamentul pe care se doreste realizarea obiectivuiui de investitii este situat in
intravilan pe domeniul public al U.A.T. Comuna Pausesti, conform HCL nr.l6ll999
privind aprobarea inventarului domeniului public.
l.4.Beneficiarul investitiei :

U.A.T.Comuna Pausesti
l.S.Elaborator tema de proiectare:
Compartiment de specialitate din cadrul U.A.T. Comuna Pausesti

2. NECESITATEA SI OPORTUNTTATEA:
In prezent locuitorii comunei Pausesti folosesc pentru incalzirea locuintelor in

perioada sezonului rece si pentru prepararea hranei, pe intreg parcursul anului,
combustibili solizi (lemne, carbune), gaze lichefiate din butelii si energia electrica.

Aceiaqi combustibili de folosesc si de catre institutiile publice si obiectivele
social culturale .

Atat pentru persoanele fizice, eat si pentru cele juridice, procurarea si asigurarea
stocurilor necesarede combustibil reprezinta 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
p1'ocurarea si stocarea acestora in cantitatile necesare pentru intregul sezon rece.

Lipsa retelelor de utilitati agraveaza tendrnta populatiei tinere de a se muta in
zonele urbane, privand astfel mediul rural de componentatanara a populatiei si totodata
accentuand problema suprapopularii zonelor urbane.



Totodata se poate aprecia ca, viata in mediul rural, calitatea scazuta a acesteia,

determinata si de lipsa retelelor de utilitati, agraveaza tendinta populatiei tinere de a se

muta in zonele urbane, privand astfel mediul rural de componentatanara a populatiei si

totodata accentuand problema suprapopularii zonelor urbane.

Implementarca proiectului de alimentare cv gaze urmareste o serie de obiective, si

anume:
- Solutionarea problemelor de incalzire si prepararehrana a populatiei din comuna

Pausesti;
- Ridicarea standardului de viata a populatiei din zona;
- Dezvoltarea mediului de afaceri prin infiinfarea de noi agenti economici;
-Revitalizarea agentilor economici existenti,. care vor ayea conditii de

rnodernizare a proceselor tehnologice in conditii de eficienta ;

- Dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos pentru

locuitori.
- Populatialanara va fi atrasa sa ramana in comunitatile rurale, ceea ce va aduce-

numeroase efecte benefice acestora din urma;
- IJn impact pozitiv asupra comportamentuLui si atitudinii populatiei fata de

mediu;
- Incurajarea mediului investitional prin asigurarea unui climat favorabil si

atractiv pentru dezvoltarea rural-economica a zonei;
- Crearea a noi locuri de munca.

3. DESCRIEREA INVESTITIEI:

3.1. Situatia existenta:
In prezent in localitatea Pausesti, nu exista retea de alimentare cu gaze natutale.

3.2. Descrierea lucrarilor
Se propr-rne infiintarea unei retele inteligente de distributie gaze naturale in comuna

Pauiesti realizat din conducte de polietilena PEHD 100 SDR11, pe o lungime totala d

29,00 km, pe urmatoarele dirnensiuni:
- conducta de distributie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 63 mm in

lungime de cca. 10,60 km;
- conducta de distributie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 90 mm in

lungime de cca. 8,20 km;
- conducta de distributie gaze natvrale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 110 mm in

lungime de cca.3,10 km;
- conducta de distributie gaze nalurale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 140 mm in

lungime de cca. 1,90 km;
- conducta de distributie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 180 mm in

lungime de cca. 1,40 km;
- conducta de distributie gaze naturale din PEHD 100, SDR 11 cu DN 225 mm in

lungime de cca. 3,50 km;



- conducta de distributie gaze naturale din OL cu DN 6" in lungime de cca. 0,40
km;
3.2.l.Tevi polietilena PEHD 100 SDRl1

Lucrarile vor consta in executia unei retele de gaze care sa permita alimentarea cu
gaze naturale a consumatorilor din cladiri civile, industriale si din alte amenajari din
intravilanul si extravilanul comunei, arnplasatapreponderent in spatiile verzi, trotuare si
drumuri conform planurilor de situatie.

La fiecare ramificatie se va monta cate un robinet de sectionare PEHD cu
actionare de la suprafata solului pentru izolarea traseului respectiv in caz de avarie.

Traversarile in zona intersectiei cu caile de acces-drumuri nemodernizate se vor
realiza prin sapatura deschisa, iar cu caile de acces modernizate prin foraj orizontal,
conductele fiind introduse intr-un tub de protectie din OL.

Conductele de distributie se monteaza subteran pe trasee mai putin aglomerate cu
instalatii subterane, iar acolo unde nu este posibil se intercaleaza cu tronsoane de
conducta de otel, montate suprateran.

Tevile PEHD utilizate pentru reteaua de distributie gaze naturale vor corespunde
tipului, calitatii si caracteristicilor dimensionale prevazute in documentatia tehnica de
executie. Se vor utiliza tevi dinpolietilena PE100 SDR11, de culoare neagra cu dungi
longitudinale galbene sau complet galbene.
3.2.2. Fitinguri

La realizarea sistemului de distributie pentru conducta de polietilena se vor folosi
coturi de PE100 SDR 11 imbinate de teava prin electrofuziune sau prin procedeul cap-
cap, fitinguri de tranzitie PE-metal, mufe de legatura prin electrofuziune.
3.2.3. lntersectii cu traseele altor retele/ instalatii

Intersectia traseelor conductelor de distributie gaze naturale cu traseele altor
instalatii si constructii subterane si supraterane se face cu avizul unitatilor detinatoare,
astfel:

- perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate;
- la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii.
Instalatiile care se realizeazaulterior retelelor de distributie gaze naturale si care

intersecteazatraseul acestora, se monteazala distanta minima admisa conform Normelor
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.
3,2,4, Santuri pentru conducte subterane

Conductele de distributie a gazelor naturale se monteazala adancimea minima de
montaj de 0,9 m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie. La
capatul bransamentului adancimea minima de montaj este de 0,5 m.

Latimea santului pentru conducte se stabileste in functie de diametrul conductei:
-pentru conducte cu diametrul sub 100 mm, latimea santului va fi de 0,4 m;
- pentru conducte cu diametrul peste 100 mm, latimea santului va fi de 0,4mla

care se adauga diametrul conductei.
3,2.5, Contoare inteligente



In cadrul Studiului de fezabilitate se vor lua in calcul un numar de cca.1390
bransanrente de gaze naturale presiune redusa din conducte de polietilena de inalta
densitate PE 100 SDR 11, cu diametre 32163 mm, echipate cu contoare inteligente.

Montarea contoarelor inteligente prezinta o serie de avantaje, si anume:
- permit citirea de la distanta de catre operator;
- previn si detecteazafraudele;
- identifica defectiunile, permit reconfigurarea retelei, reducerea timpilor de

intreruperi;
- permit actualizarea de la distanta a software-ului contoarului;
-permit controlul de la distanta a activariildezactivarii alimentarii si/sau a1.

debitului sau limitarea puterii;
- sprijina sistemele de tarifare avansate.

4.STUDIU TOPOGRAFIC
Se vor pune la dispozitia ofertantilor ridicari topografice in format pDF si la

dispozitia ofertantului declarat castigator ridicari topografice in format DWG, care vor
sta la bazaintocmirii fazelor de proiectare.

Sistemul de referinta pentru ridicarile topografice este obligatoriu STEREO 70
pentru a respecta reglementarile Legii tr.711996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare,
republicata in 2013.

Documentatia intocmita va respecata prevederile Regulamentului de avizare,
verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al
topografiei, al fotometritei si al cartografiei cf. Ordin nr 700/2014, Regulament de
avizare, receptie si inscrieire in evidentele de cadastru si carte funciara cu modificarile
ulterioare.

Pentru modificarea documentatiei cadastrale (completari sau indesiri puncte)
necesara amplasarii obiectivelor investitiei si care ya fi vizata OCPI, ofertantul isi va
tarifa ridi carile topografi ce.

Plata tuturor cheltuielilor efectuate cu aceasta documentatie intra in atributiile
proiectantului general (inclusiv plata avizarii OCPD.

5. STUDIU GEOTEHNIC
Se solicita elaborarea studiului geotehnic.Studiul geotehnic, rcprezinta

documentalia geotehnicd de bazd necesara pentru proiectarea oricdrei construclii. Acest
studiu va fi supus verific[ril la un specialist verificator de proiecte pentru domeniul Af -
Rezistenla gi stabilitatea terenului de fundare a construcliilor qi a masivelor de pim6nt.
Plataverificlrii studiului geotehnic intr[ in atribuliile proiectantului general.
Documentaliile geotehnice vor respecta prevederile Normativului cu INDICATIV NP
07 4 -20 t 4 privind documentalii le geotehnlce pentru construclii.

Pentru stabilirea terenului de fundare pentru lucrdrile propuse a se realiza prin acest
proiect, se vor realiza cel pulin un foraj pe amplasament.



Documentatia de proiectare se va intocmi cu respectarea urmdtoarelor acte
normative, ftrd a se limita la acestea :

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu
modific[rile si completdrile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea
acesteia ;

- HG 907 /2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

Primar,
CdtSlin Avan

Responsabil urbanism si
amenaj area teriforiului

Nicolae Ili



JUDETUL vArcsa
coMLrNA rAugngrr

Anexd la H.C.L.nr.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE
,, 1NFITNIARE RETEA INTELIGnxTA DE DISTRIBUTIE A GAZELoR

NATURALE lN COMLINA TAU[T$U, JUDETUT. VALCEA

In cadrul documentatiei tehnico-economice-faza Studiu de fezabilitate au fost
stabiliti si principalii indicatorii tehnico-economici, conform Devizului general pentru
obiectivul de investitii "Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in
comuna Pausesti, judetul Yalcea", astfel:

a)Indicatori maximali, respectiv valoareatotala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu tva si fara tva, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general:
a1) Valoareatotala a obiectivului de investitii:

Valoarea totala a investiliei : 29.276.103,73 lei. faraTY A
din care: construclii montaj : 25.677.251,00 lei, fara TVA

a2) Eqalonarea investiliei INV/ C +M
Anul I: 9.758.701.25 leifaraTlA

8.559.083,67 lei fara TVA
Anul II: 9.758.701.24 leifaraTYA

8.559.083,67 let fara TVA
Anul III: 9.758.701^24 leifaraTYA

8.559.083,67 lei fara TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizicelcapacitati
ftzice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii:

Lungimea totala a retelei de distributie:29,27 km

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultatloperare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:

Valoarea actualizata neta financiara 780.005,00 lei
Rata interna de rentabilitate 4,00 yo



d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:
36 luni pentru executia lucrarilor, din momentul emiterii ordinului de incepere a

lucrarilor si pana la receptia la terminarea lucrarilor, conform graficului de realizare
a investitiei;

Finantarea cheltuielilor eligibile pentru proiectare si executie in cadrul obiectivului
de investitii "Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna
Pausesti, judetul Valcea" se va asigura din fonduri externe nerambursabile prin POIM si
din alocari din bugetul de stat sau alte surse.

Finantarea cheltuielilor neeligibile in cadrul obiectivului de investitii "Infiintare
retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Pausesti, judetul Valcea" se

va asigura din bugetul local si din alte surse legal constituite

Raport beneficiu /cost
Durata de recuperare a investitiei

Primar,
Avan Catalin

0,6837
15 ani

Inspector ,

Dan Bobilcdr



Jude{ul Vdlcea
Consiliul local Pduqeqti
Nr. 5594 105.11.2020

ANUNT

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, privind transparenla decizionald in administralia public6, cu
modificbrile gi complet[rile ulterioare, publicdm alSturat, a2i,05.1 1 .2020, textul complet
al proiectului de hot[r0re privind aprobarea temei de prgiectare, studiului de fezabilitate
Ei a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilie" infiinfare relea
inteligentd de distribulie a gazelor naturale in comuna Pduqeqti, judeful Vdlcea."ce va fi
supus dezbaterii in qedin{a consiliului local din luna decembrie,2020.

Proiectul de hotdrdie este redactat in baza raportului de specialitate al,

compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarulului.
La elaborarea proiectului de hotirdre au fost respectate prevederile:
- H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice,cu modific[rile qi complet6rile ulterioare;

- Programului Operalional Infrastructur6 Mare 2014-2020, Axa Prioritard, 8
"Sisteme inteligente gi sustenabile de transport al energiei electrice qi gazelor naturale",
Obiectivul Specific 8.2 Cregterea gradului de interconectare a Sistemului Na{ional de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, aprobat prin Ordinul Ministrului
Fondurilor Europen e nr.93 6 I 2020 ;

- prevederile art.44 si art.45 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice
locale,cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Cetdlenii interesali pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la sediul
Primdriei $i pe site-ul comunei PduEeqti, iar in termen de 10 zile de la publicare, pot
depune la sediul Primiriei Pduqeqti propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare asupra proiectului de hotdrdre .

Primar,
Citdlin A

Secretar general,
Daniela Pdloiu

velcea



JudelulV0lcea
Primdria comunei Pduqegti
Nr. 5594/05.11 .2020

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi,O 5 .l 1 .2020

in conformitate cu prevederile Legii rr.5212003, privind transparen\a decizionalE
in administratia public[ qi desemnatd responsabil pentru rela]ia cu societatea civi16, prin
dispozilia primarului nr.315 din 29.12.2011, am procedat azi, data de mai sus, la afiqarea
proiectului de hot[rdre privind aprobarea temei de proiectare, studiului de fezabilitate ;i
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilie" infiinlare relea
inteligentd de distribulie a gazelor naturale in comuna P[uqeqti, judeful VAlcea", ce va fi
supus dezbaterii in qedinla consiliului local din luna decembrie,2020.

Secretar general,
Daniela P[loiu


