
 
ROMÂNIA 
JUDEЛUȚăVÂLCEA                              
CONSIȚUȚăȚOCAȚăAȚăCOțUNEIăD;NICEI 
 

HOT;RÂREA  NR. 21 
Privind: aprobareaăcereriiădeăfinanМareăКiăaădevizuluiăgeneralăestimativăpentruăobiectivulădeăinvestiМiiă
“ÎnfiinМareăsistemăinteligentădeădistribuМie gazeănaturaleăînăcomuneleățilcoiu,ăNicolaeăB<lcescuăКiă

D<nicei,ăjudeМulăVâlcea” 
 

 ConsiliulăLocală ală comuneiăD<nicei,ă județulăVâlcea,ă întrunită înă 群edințaă extrordinar<ădină15 aprilie 
2022,ălaăcareăparticip<ăunănum<răădeă8 consilieri din totalul de 11 consilieriălocaliăînăfuncție; 

Luândă ină discutieă Proiectulă deă hot<râre,ă referatulă deă aprobareă ală Primaruluiă comuneiă Daniceiă
numarul 1931 din 08.04.2022 şiăraportuluiăintocmitădeăcompartimentulădeăspecialitateădinăcadrulăaparatuluiă
de specialitate al Primarului Comunei Danicei numarul 1932 din 08.04.2022 prin care propune aprobarea 
cereriiă deă finanțareă 群iă aă devizuluiă generală estimativă pentruă obiectivulă deă investițiiă “Înființareă sistemă
inteligentădeădistribuțieăgazeănaturaleăînăcomuneleăMilcoiu,ăNicolaeăB<lcescuă群iăD<nicei,ăjudețulăVâlcea” 

Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Danicei,ăprinăcareăseăpropuneăadmitereaăproiectuluiădeăhot<râre; 

V<zândă raportulă deă avizareă aă legalit<ţiiă proiectuluiă deă hot<râre, întocmit de secretarul general al 
comunei Danicei;  

Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 
- privind transparenta decizionala in administratia publica. 
 În conformitate cu prevederile Ordonanțeiă deăUrgenț<ă aăGuvernuluiăRomânieiă nr.ă 95/2021ă pentruă
aprobareaăProgramuluiăNaționalădeăInvestițiiă“AnghelăSaligny” 

- Luândă actă deă Ordinulă comună alăministruluiă dezvolt<rii,ă lucr<riloră publiceă 群iă administrațieiă 群iă ală
ministrului energiei nr. 278/167/2022  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
aă prevederilorăOrdonanțeiă deăUrgenț<ă aăGuvernuluiăRomânieiă nr.ă 95/2021ă pentruă aprobareaă Programuluiă
NaționalădeăInvestițiiă“AnghelăSaligny”,ăpentruăcategoriaădeăinvestițiiăprev<zut< la art. 4 alin. (1) lit. e) din 
Ordonanţaă deă urgenţ<ă aă Guvernuluiă nr.ă 95/2021,ă respectivă pentruă categoriaă deă investițiiă “sistemeă deă
distribuМieăaăgazelorănaturale,ăinclusivăaăbranКamentelor,ăprecumăКiăaăracorduluiălaăsistemulădeătransportă
al gazelor naturale” 

- Luândă actă deă Ordinulă comună alăministruluiă dezvolt<rii,ă lucr<riloră publiceă 群iă administrațieiă 群iă ală
ministrului energiei nr. 1330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investițiiă prev<zuteă laă art.ă 4ă alin.ă (1)ă lit.ă e)ă dină Ordonanțaă deă urgenț<ă aă Guvernuluiă nr.ă 95/2021ă pentruă
aprobareaăProgramuluiănaționalădeăinvestițiiă„AnghelăSaligny”; 

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific<rileă 群iă complet<rile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Danicei, adopta cu un numar de 8 voturi 
«pentru », cu un numar de 0 voturi «impotriva », urmatoarea; 
            

HOT;RÂRE: 
 

Art.1.  Seăaprob<ăcerereaădeăfinanțareăpentruăobiectivulădeăinvestițiiă“Înființareăsistemăinteligent de 
distribuțieă gazeă naturaleă înă comuneleă Milcoiu,ă Nicolaeă B<lcescuă 群iă D<nicei,ă județulă Vâlcea”,ă întocmit<ă
conformă prevederiloră prev<zuteă înă Anexaă nr.ă 1ă laă Normeleă metodologiceă pentruă punereaă înă aplicareă aă
prevederilorăOrdonanțeiă deă urgenț<ă aăGuvernuluiă nr.ă 95/2021ă pentruă aprobareaă ProgramuluiăNațională deă
Investiţiiă„AnghelăSaligny”,ăpentruăcategoriaădeăinvestițiiăprev<zut<ălaăart.ă4ăalin.ă(1)ălit.ăe)ădinăOrdonanţaădeă
urgenţ<ăaăGuvernuluiănr.ă95/2021,ăceăseăconstituieăcaăanexa nr. 1 la prezenta hot<râre,ăprecumă群iădepunereaă
acesteiaăînăvedereaăfinanț<riiăobiectivuluiădeăinvestițiiămenționatăînăcadrulăProgramuluiăNaționalădeăInvestițiiă
“AnghelăSaligny”; 

Art.2. Seă aprob<ă Devizulă Generală estimativă pentruă obiectivulă deă investițiiă “Înființareă sistemă
inteligentădeădistribuțieăgazeănaturaleă înăcomuneleăMilcoiu,ăNicolaeăB<lcescuă群iăD<nicei,ă județulăVâlcea”,ă
întocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 



Ordonanțeiă deă urgenț<ă aă Guvernuluiă nr.ă 95/2021ă pentruă aprobareaă Programuluiă Națională deă Investiţiiă
„AnghelăSaligny”,ăpentruăcategoriaădeăinvestițiiăprev<zut<ălaăart.ă4ăalin.ă(1)ălit.ăe)ădinăOrdonanţaădeăurgenţ<ăaă
Guvernului nr. 95/2021, ce se constituie ca anexa nr. 2 laăprezentaăhot<râre; 

Art.3.  Se împuternice群teădomnulăLandorăMo群teanu,ăînăcalitateădeăreprezentantălegalăalăUATăNicolaeă
B<lcescu,ă lideră ală parteneriatuluiă dintreăUATăNicolaeăB<lcescu,ăUATăD<niceiă 群iă UATăMilcoiu,ă conformă
AcorduluiădeăparteneriatăaprobatăprinăHot<râreaăConsiliuluiăLocal numarul 20, s<ă semneze,ă cuăsemn<tur<ă
electronic<ă calificat<,ă cerereaă deă finanțare,ă precumă 群iă toateă documenteleă anex<ă necesareă depuneriiă spreă
finanțareăaăproiectuluiă“ÎnființareăsistemăinteligentădeădistribuțieăgazeănaturaleăînăcomuneleăMilcoiu,ăNicolaeă
B<lcescuă 群iă D<nicei,ă județulă Vâlcea”,ă conformă art.ă 7ă dină Normeleă metodologiceă dină 24ă februarieă 2022ă
pentruăpunereaăînăaplicareăaăprevederilorăOrdonanțeiădeăurgenț<ăaăGuvernuluiănr.ă95/2021ăpentruăaprobareaă
Programuluiănaționalădeă investițiiă"AnghelăSaligny",ăpentruăcategoriaădeă investițiiăprev<zut<ă laăart.ă4ăalin.ă
(1)ălit.ăe)ădinăOrdonanțaădeăurgenț<ăaăGuvernuluiănr.ă95/2021; 

Art.4. PrimarulăComuneiăDaniceiăvaăduceălaăindeplinireăprezentaăhot<râre,ăprinăcompartimenteleădeă
specialitate, informand consiliul local asupra modului de indeplinire. 

Art.5. Prezentaăhotarareăvaăfiăcomunicat<ădeăc<treăSecretarulăComuneiăDanicei,ăprimaruluiăcomuneiă
Danicei,ăInstituţieiăPrefectului-JudeţulăVâlceaăinăvedereaăexercitariiăcontroluluiădeălegalitate,ăUATăNicolaeă
B<lcescu,ă UATă Milcoiu,ă Ministerulă Dezvolt<rii,ă Lucr<riloră Publiceă 群iă Administrațieiă siă aducereaă laă
cunostiinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local si in Monitorul Oficial Local (www.primaria-
danicei.ro); 

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
CERNATESCU MIHAI          VOIMAN IONUT NARCIS 
  
 
 
 
 
 
            D;NICEI:ă15 APRILIE 2022  
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Anexa nr. 1 la Hot<râreaăConsiliuluiăLocalăDaniceiănr.ă21/2020 

 

Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
CERERE DE FINAN軍ARE 

Programul Na郡ional de InvestiYii "Anghel Saligny" 
 
 

1.ăÎNREGISTRAREAăCERERIIăDEăFINANXAREă 

U.A.T.:ăNICOLAEăB;LCESCU 

JUDE軍UL:ăVÂLCEA 
MINISTERUL DEZVOLT;RII,ăLUCR;RILORă

PUBLICEă訓IăADMINISTRA軍IEI 

Num<ră/dataăînregistrare: 
4707 din 12.04.2022 

 

(se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA) 

 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTI軍II 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): PARTENERIATUL DINTRE COMUNELE 

NICOLAEă B;LCESCU,ă D;NICEIă 訓Iă MILCOIU,ă
JUDETUL VALCEA 

Denumirea obiectivului de investi郡ii: “Înființareăsistemăinteligentădeădistribuțieăgazeănaturaleă
înă comuneleă Milcoiu,ă Nicolaeă B<lcescuă 群iă D<nicei,ă
județulăVâlcea” 

Tip proiect: 
Proiectăcuăoăsingur<ăcategorieădeăinvestiție;  

Categoria de investi郡ie: a)ă înființareaă deă noiă sistemeă deă distribuțieă gazeă
naturale;  

Stadiu implementare: 
Obiectiv de investiții nou 

Amplasament: 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia (regiune mai 
puțină dezvoltata),ă județulă Vâlcea,ă comuneleă Milcoiu,ă
NicolaeăB<lcescuă群iăD<nicei 

Durata de implementare a obiectivului de 
investi郡ii (luni): 

46 luni 

Hot<rârea consiliului local/jude郡ean de 
aprobare/ Hot<rârea A.D.I./Hot<rârileă
consiliului local, jude郡eanăaleăUATă
membreăaleăparteneriatelor,ădup<ăcaz 

(Număr/dată) 
HCL 20 / 15.04.2022 

Valoarea total< a obiectivului de investi郡ii: 75.061.349,00 lei 

Valoareaăsolicitat<ăde la bugetul de stat: 
73.319.647,50 lei 



Valoarea finan郡at< de la bugetul local: 
1.741.701,50 lei 

Valoare calculat<ăconform standardului de 
cost 

63.289.000 lei 

 
Cost unitar aferent investi郡ieiăpentruăre郡eauaă
deădistribu郡ieăinteligent<ăgazeănaturaleă 
(calculat) 

21.045,17 lei/ bran群ament 
 

 
Cost unitar aferent investi郡ieiăpentruă
instala郡iaădeăracordareălaăSNTăîmpreun<ăcuă
punctul de predare/preluare (calculat) 

1.321,97ălei/bran群ament  
 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTI軍II 
Tip lucrare: ÎnfiinМareaădeănoiăsistemeădeădistribuМieăgazeănaturale 
 

- Sistem inteligent deădistribuțieăgazeănaturale:ăDa; 
- Lungime rețea de distribuțieăînființare/ăextindere/modernizareă132.530,00ămetri; 
- Num<răgospod<riiăconectateă(calculateăconformăart.ă2ădinăOMDLPA/OMEănr.ă1330/947/2021):ă

2830 
- LungimeăinstalațieăracordareăSNTă20,00ămetri; 
- Consum estimat anual consumatori casnici 6.228.530,00 mc; 
- Consum estimat anual consumatori non-casnici 206.900,00 mc; 
- Alteăcapacit<ți:ăstațieădeăreglareăm<surareăpredare,ăSRMp,ăQ=5276ăNmc/h 

 
 

 
 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresaăpo群tal<ăaăsolicitantuluiă 

Strada:ăPrincipal< Num<r:ă37 Codăpo群tal:ă247415 
Localitatea:ăNicolaeăB<lcescu Județul:ăVâlcea 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Numeăşiăprenume:ăLandorăMo群teanu 
Funcție:ăPrimar 
Num<rădeătelefonăfix:ă0250761089 
Num<rădeătelefonămobil:ă0752012921 
Adres<ăpo群t<ăelectronic<ă(obligatoriu):ănbalcescu@vl.e-adm.ro 

Persoana de contact:  

Numeăşiăprenume:ăLandorăMo群teanu 
Funcție:ăPrimar 
Num<rădeătelefon:ă0752012921 
Adres<ăpo群t<ăelectronic<:ănbalcescu@vl.e-adm.ro 
 
 
 
 
 
 
 

SubsemnatulăȚandorățoКteanu,ăavândăfuncМiaădeăPrimar,ăînăcalitateădeăreprezentantălegalăală
U.A.T.ăNicolaeăB<lcescu,ăjudeМulăVâlcea, 



 
Confirmă c<ă obiectivulă deă investițiiă pentruă careă solicită finanțareă nuă esteă inclusă laă finanțareă înă
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau 
prin alte programe naționaleă sauă comunitare,ă inclusivă dină contracteă deă împrumută semnateă cuă
instituţiiădeăcredităsauăinstituţii financiare interne sauăinternaționale, 

Confirmă c<ă respectă prevederileă art.ă 4ă alin.ă (10)ă dină Ordonanțaă deă urgenț<ă nr.ă 95/2021ă pentruă
aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirmăc<ăinformațiileăincluseăînăaceast<ăcerereăşiădetaliileăprezentateăînădocumenteleăanexateăsunt 
corecte, 

Deăasemenea,ăconfirmăc<ălaădataăprezentei,ănuăamăcuno群tinț<ădeăniciăunămotivăpentruăcareăproiectulă
ar putea s< nu se deruleze sau ar putea fi  întârziat. 

 
Primar/ Pre群edinte/ Reprezentant legal, 

Nume Prenume, LandorăMo群teanu 
Semn<tura …………. 

 

 

 

 
PRESEDINTE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
CERNATESCU MIHAI          VOIMAN IONUT NARCIS 
  
 
 
 
 
 
            D;NICEI:ă15ăAPRIȚIEă2022                                                                                           

 
 
 
 
 


