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HOTĂRÂREA NR.21 

PRIVITOR LA : aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în 

Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze 

naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, în vederea 

participării la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” 

 
 

 Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

19.04.2022, la care participă un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie; 

Văzând că prin H.C.L nr.8/2022 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Găinușe Emil; 

Luând în dezbatere:   

 - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti, înregistrat sub 

nr.2990/13.04.2022,  prin care se propune aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru proiectul  “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze 

naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de 

distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, 

în vederea participării la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”; 

         - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.2991/13.04.2022, 

prin care se propune aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 

pentru proiectul ”Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul 

Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în 

Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”;   

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr.2993/13.04.2022 ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.3099/19.04.2022; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.d) din OUG 

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

coroborate cu cele ale art.44 şi 45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.4 alin.(1) lit.e) din 

OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii  „Anghel 

Saligny“, precum și cu cele ale art.7 alin.(1) lit.b) din Normele metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru 

categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a 
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Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei și Ministrului Energiei nr. 278/167/2022; 

 În baza art.139, alin.(3) lit.a) și d) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

  Art.1. – Se aprobă cererea de finanţare pentru obiectivul de investiții 

“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul 

Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, în vederea participării la Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. – Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții 

“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul 

Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, în vederea participării la Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. – Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivului de investiții  

“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul 

Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, pentru lucrările de pe raza comunei 

Păușești,  conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Se împuternicește primarul comunei Frâncești,  domnul Daniel - Florin 

Paraschiv, în calitate de lider de parteneriat, potrivit Acordului de parteneriat încheiat 

între orașul Băbeni și Comuna Frâncești și Comuna Păușești în scopul implementării 

proiectului “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, 

județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, să semneze cererea de finanțare, 

contractul de finanțare, precum și orice alte documente care decurg din 

implementarea acestui proiect. 

Art.5. – Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 

primarului comunei Păușești, primarului comunei Frâncești, județul Vâlcea, precum 

și publicarea pe pagina de internet www.comunapausesti-otasau.ro, Secțiunea 

Monitorul Oficial Local. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri.  

                                                                                              Păușești: 19.04.2022 

 

 

 

           Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează 

                Consilier,                                                                Secretar general, 

             Emil Găinușe                                                              Daniela Păloiu                                     

http://www.comunapausesti-otasau.ro/


 

 

 
 

 
 



Anexa nr. 1
la normele metodologice

CERERE DE F!NANTARE

Programul National de lnvestifii "Anghel Saligny"

f. INREGTSTRAREA CERERil DE FINANTARE

U.A.T: FRANCESTI
JUDEJUL: VALCEA

MIN!STERUL DEZVOLTANII, TUCRANIION
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Numdr /data inregistrare:
40L8 l2L-O4-2022 Nr. MDLPA: AS-5106 121.04.2022 ora 15:53

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Beneficiar (U.A.T. / A.D.l) Parteneriatul compus din:
Orasul BABENI
Comuna FRANCESTI
Comuna PAUSESTI
cu precizarea cd urmeazd a se infiinta A,D,l

Denumirea obiectivului de investitii: Extindere retele inteligente de distributie gaze
naturale in orasul BABENI iudetul VALCEA si
infiintare sisteme inteligerite de distributie gaze
naturale in comuna FRANCESTI si in comuna
PAUSESTI, iudetul VALCEA

Tip proiectl Proiect cu o singurd categorie de investilie

Categoria de investilie: Sisteme de distributie oaze naturale( infiintarea
de noi sisteme de distfrbufie gaze naturale)

Stadiu implementare: Obiectiv de investitii nou

Amplasament: Orasul BABENI, Comuna FRANCESTI, Comuna
PAUSESTI, judetul VALCEA

Durata de implementare a obiectivului de
investitii (luni):

36

'Hoti16rea consiliului local/iudetean de
aprobarei HotdrArea a. o. l.lnotdrArile
consiliului local, judetean ale UAT membre
ale parteneriat6lbr, dup6 caz

37 l2l-04-2022

Valoarea total6 a obiectivului de investitii
(lei cu TVA):

124,399,216,49

Valoarea solicitati de la bugetul de stat
(lei cu TVA):

121,052,724.26

Valoarea finantati de !a bugetul local (lei
cu TVA):

3,346,552,23

Valoare calculati conform standardului de
cost (lei firi TVA):

104,626,759.83

Cost unitar aferent investitiei pentru
reteaua de distributie gaze naturale
(catculat) (tei fird iVAi:

4,87L.76

Cost unitar aferent investitiei pentru
instalatia de racordare !a SNT impreuni cu
punctul de predare/preluare (calcutat) (lei
fdrd TVA):

278,64



3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Tip lucrare: infiinlarea de noi sisteme de distribufie gaze naturale

- Sistem inteligent de distributie gaze naturale: DA
- Lunoime ret6a de distributie'infilntare/extindere/modernizare: 96721,00 metri
- titunier gosfjoddrii conectate (calcrjlate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr, 1330/94712021"):4346
- Lunoime instalatie racordare SNT: 26780,00 metri
- Conium estimalanual consumatori casnici: 4810627,00 mc
- Consum estimat anual consumatori non-casnici: 19580'00 mc
- Alte capacitdli:

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa postald a solicitantului

Strada: PRINCIPALA Numdr: 30 Cod pogtal: 247795

Localitatea: FRANCEgTI Judetul: VALCEA

Reprezentantul legal al solicitantului:

Nume gi prenume: PARASCHIV DANIEL FLORIN

F,,nL
tvermdr de telefon fix: 0250762601

Numbr de telefon mobil: 0760699866

Adresi pogta electronicd (obl i gatoriu ) : fra ncesti pri ma ria@ya h oo,com

Persoana de contact:

Nume 5i prenume: PARASCHIV DANIEL FLORIN

Functie: PRIMAR

Numdr de telefon: 0760699866

Adresd pogtd electron icb : f ra n cesti pri ma ria@ya hoo,com

Subsemnatut PARASCHTV DANTEL FLORIN, avdn! fgnc-fiq de PRIMAR, in calitate de
reprezentant legal al ll,A,T, FRANCE$TI, iudelul VALCEA,

Confirm cE obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare in
pir;gi;m;teGiutate oin irjnoi,iieitEinti nerimouisanite ih perioada.dq programare'2021-2127 sau
'orin"alte oroorame nationate sau comunitare, inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii

_ rje cred it'sad i nstitu[i i fina nci a re i nterne sau i nternaliona le,

Confirm cb respect prevederile art,4 alin, (10) din Ordonan!a de urgen!5 a Guvernuluinr,951202L
pentru aprobaiea Piogramului Nalional de lnvestifii "Anghel Saligny",

Confirm cb informatiile incluse in aceastb cerere gi detaliile prezentate in documentele anexate sunt
corecte,

De asemenea, confirm cd la data prezentei, nu am cunogtinfd de niciun motiv pentru care proiectul ar
putea sd nu se deruleze sau ar putea fi int6rziat,

PRIMAR,

PARASCHIV DANIEL FLORIN

Semndtura

r r Fr ' Semnatdigital de
lJanlel-l-lOl'lFl p3n;s1-ptorin paraschiv

Paraschiv ?fli;i3'i.*,11
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