Nr. 10/10.10.2019

ANUNT
- dezbatere publica Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale pentru
continuarea lucrarilor la obiectivul ,,infiintare distributie gaze naturale in
ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" - etapa a III-a ~i includerea obiectivului in
Programul annal de investitii pentru anul 2019.

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 , privind transparenta
decizionala m administratia publica, republicata, propunem spre dezbatere
publica textul complet al proiectului de hotarare privind aprobarea Notei
Conceptuale pentru continuarea lucrarilor la obiectivul ,,infiintare
distributie gaze naturale in ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" - etapa a III-a
~i includerea obiectivului in Programul annal de investitii pentru anul 2019.
Proiectul de hotarare a fost afi ~ at la sediul propriu al Primariei ora~ului
Negre~ti , din strada N. Balcescu, nr. 1 ~i publicat pe site-ul institutiei www.negresti.ro, In data de 10.10.2019, conform procesului-verbal nr. 13020/
10.10.2019.
Cei interesati pot trimite In scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei
ora~ului Negre~ti

- Registratura, respectiv In format electronic pe adresa de

e-mail inforpnegresti@gmail.com, pana pe data de 07.11.2019.
Sedinta publica In cadrul careia va fi dezbatut proiectul de HCL susmentionat va fi organizata In data de 22.11.2019, ora 10.00, In sala de

~edinta

a

Primariei.

Primarul

ora~ului

Negre ti,

CN/CN

31:x.

PRIMARIA ORASULUI
NEGRESTI
,
,
Nr.13020/10.10.2019

PROCES-VERBAL,
afi~arii

proiectului de hotarare privind aproba!ea Notei
Conceptuale pentru continuarea lucrarilor la obiectivul ,,Infiintare
distributie gaze naturale in ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" - etapa a III-a
~i includerea obiectivului in Programul anual de investitii pentru anul 2019.

lncheiat cu ocazia

Astazi, 10.10.2019, In conformitate cu prevederile Leg ii nr. 52/2003
privind transparenta decizionala In administratia publica, am procedat la
afi!?area la sediul Primariei ora~ului Negre~ti, !?i pe site-ul Primariei oral?ului
Negresti, www.negresti.ro, a proiectului de hotarare privind aprobarea Notei

Conceptuale pentru continuarea lucrarilor la obiectivul ,,infiintare
distributie gaze naturale in ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" - etapa a III-a
~i includerea obiectivului in Programul anual de investitii pentru anul 2019.
Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare.
Propunerile , sugestiile sau recomandarile se vor formula In scris !?i se
vor depune la Primaria ora~ului Negre~ti , pana la data de 7 noiembrie 2019
sau se vor comunica prin e-mail, la adresa inforpnegresti@gmail.com.
$edinta publica In cadrul careia va fi dezbatut proiectul de hotarare susmentionat va fi organizata In data de 22.11.2019, ora 10.00, In sala de !?edinta
a Primariei.

Secretar ora~ ,
FELICIA FAUR

Consilier superior,
Chetro ~ anu icoleta Gigia

Afi~at

pe site www.negresti.ro
Inspector,
Co /l Ciprian

CNICN
3ex

o - -"'J--

Consiliul Local

HOTARAREA Nr.
privind aprobarea a Notei Conceptuale pentru continuarea lucrarilor la obiectivul:
,,infiintare distributie gaze naturale 'in Ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" etapa a
III-a, ~i includerea obiectivului 'in Programul annal de investitii
pentru anul 2019
Avand in vedere:
• Referatul de aprobare 12825/07.10.2019 a Primarului Ora~ului Negre~ti;
• Raportul motivat cu nr.12826/ 07 .10.2019 al Biroului achizitii, investitii, proiecte ~i programe,
managementul institutiilor publice din cadrul aparatului propriu al Primarului Ora~ului
Negre~ti;
·
• Prevederile art. 20 alin (1) lit "a" si "i" si art. 41-46 din Legea 273/2006, legea finantelor
publice locale;
• Prevederile HG nr.907/2016 privind aprobarea continutului cadrul al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice , precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiectivele de investitii ~i lucrari de investii.
in temeiul art.129 alin. (2) lit."c", art.139 alin(3) lit."g" si art.196 alin.(l) lit."a" din OUG
nr.57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul local al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui, adopta urmatoarea hotarare:
Art.1 Se aproba Nota Conceptuala pentru continuarea lucrarilor la obiectivul: Jnfiintare distributie
gaze naturale in Ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" - etapa a III-a;
Art.2 Se aproba includerea obiectivului: Jnfiintare distributie gaze naturale in Ora~ul Negre~ti, judetul
Vaslui" etapa a III-a in Programul anual de investitii pentru anul 2019
Art.3 Primarul ora~ului ~i Biroul achizitii, investitii, proiecte ~i programe, managementul institutiilor
publice din cadrul aparatului propriu vor lua masurile necesare ~i vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Vaslui, Primarului Ora~ului Negre~ti,
compartimentelor de la art. 3 ~i cetatenilor ora~ului prin afi~are.
Negre~ti,

... ....... :........... 2019
Avizat pentru legalitate,
Secretarul general
Felicia FAUR

Initiator,
Primarul ora~ului
Vasile VOICU

PROCEDURI OBLIGA TORII ULTERIOARE ADOPT ARII HOT ARARII CONSILIULUI LOCAL AL ORA~ULUI NEGRE~TI NR .
....... ....... ./2019
Semnlitura persoanei
Nr.
Data
respcmsabile sli efectueze
OPERATIUN!EFECTUATE
crt.
ZZ/LL/AN
orocedura
0
1
2
3
I
Adootarea hotararii 1J
.. ./ .. ./2019
2
.. ./ ... /2019
Comunicarea catre orimarul comunei2)
3
Comunicarea clltre nrefectul iudetului')
.. ./. .. /2019
4
Aducerea la cunostinta oublica4+5)
.. ./ .. ./2019
s
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individualH5)
.. ./ .. ./2019
6
Hotlirarea devine obli~atorie 6 ) sau produce efecte juridice7), duoli caz
.. .1 .. .12019

1

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Serviciul Arhitect ~ef
Biroul achizitii, investitii, proiecte ~i programe, managementul institutiilor publice

RAPORT
privind continuarea lucrarilor-la obiectivul:
,,infiintare distributie gaze naturale in Ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui"
Prin referatul de aprobare nr. 12825/ 07.10.2019, Primarului Ora~ului Negre~ti,
:facand uz de prevederile art. 45 alin. 2 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanfele publice
locale, a ini1iat proiectul de hotarare privind continuarea lucrarilor la obiectivul:
,,i~fiintare distributie gaze naturale in Ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui".
Conform articolului 136, alin.(8),lit. "b" din Ordonan/a de Urgen/ii. a Guvernului
nr.5712019, privind Codul Administrativ, Biroul achizitii, investitii, proiecte ~i programe,
managementul institutiilor publice din cadrul Serviciului Arhitect ~ef, in calitate de
compartiment de resort a analizat ~i elaborat prezentul raport prevazut de lege.
In Ora~ul Negre~ti au fost incepute lucrarile de infiintare a retelei de distributie de
gaze naturale inca din anul 2011 in baza Contractului de lucrari nr. 9524/14.11.2011.
Valoarea totala a Contractului a fost de 2.370.776,3 lei fara T.V.A. ~i prevedea infiintarea
retelei de distributie de gaze pe o lungime totala de 19.782 ml.
In cadrul contractului mai sus amintit, pana la aceasta data sau efectuat lucrari pe o
lungime totala de 14.000 m, valoarea totala a lucrarilor executate fiind de 1.593.194,20 lei
fara T.V.A.
In anul 2015 au fost finalizate lucrarile la obiectivul: ,,Reabilitarea retelei de strazi
urbane in ora~ul Negre~ti", in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. 0
parte din strazile reabilitate prin acest program erau prinse ~i in cadrul proiectului de
infiintare a retelei de distributie de gaze naturale aflat in des:fa~urare . Finalizarea lucrarilor de
drumuri a 'dus la modificarea stadiului initial al terenului a~a cum a fost prevazut ~i luat in
calcul de catre proiectantul lucrarilor de infiintare a retelei de gaz.
Acest lucru atrage modificarea solutiilor tehnologice de aducere a terenului la stadiul
initial ii} cadrul proiectului de infiintare a retelei de distributie.
In conformitate cu prevederile art.221 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind
achizifiile pub/ice, modificarea contractului pentru a include modificarile prezentate mai sus
sunt considerate modificari substantiale. Drept pentru care continuarea lucrarilor este posibila
doar dupa inchiderea Contractului de lucrari nr. 9524/2011 ~i reluarea procedurilor legale
pentru continuarea investitiei.
Continuarea lucrarilor este posibilii doar dupa introducerea obiectivului ca o investitie
noua.
Acest lucru presupune respectarea prevederilor Art.I alin. (1) ~i (2) din Hotii.rarea nr.
90712016 privind etapele de elaborare ~i confinutul-cadru al documentafiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi(ii finan(ate din fonduri publice,
,,Art. 1. (1) Prezenta hotarare reglementeaza etapele de elaborare $i confinutul-cadru al
documentafiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelorlproiectelor noi de investifii
fn domeniul construcfiilor, a lucrarilor de intervenfii la construcfii existente $i a altar lucrari
de investifii, denumite fn continuare obiective de investifii, ale caror cheltuieli, destinate
realizarii de active fixe de natura domeniului public $ilsau privat al statului/unitafii
administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice $ilsau juridice,

se finanfeazii total sau parfial din fonduri publice, respectiv din bugetele previizute la art.
I alin. (2) din Legea nr. 50012002 privind finanfele pub/ice, cu modificarile $i completarile
ulterioare, $i la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finanfele pub/ice locale, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
(2) Documentafiile prevazute la alin. (1) se elaboreaza, pe etape, astfel:
a) fn etapa I:
(i) nota conceptualii;
(ii) tema de proiectare;
b) fn etapa a 11-a:
(i) studiul de prefezabilitate, dupa caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentafia de avizare a lucrarilor de intervenfii,
dupa caz,c) fn etapa a 111-a:
(i) proiect pentru autorizarea/desfiinfarea executiirii lucriirilor;
d) fn etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de execufie. "

Drept pentru care consideram ca Proiectul de hotarare initiat de Primarul Ora~ului
Negre~ti privind continuarea lucrarilor la obiectivul:,,infiintare distributie gaze naturale in
Ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui" 1ntrune~te conditiile legale ~i de oportunitate astfel ca
propunem dezbaterea ~i aprobarea sa !n ~edinta Consiliului Local al Ora~ului Negre~ti.

Arhitect ~ef
Rotar'u Nelu

intocmit,
Biroul investitii,achizitii, proiecte
~i programe, managementul institutiei
N astasa Daniel
_..,.....

Romania
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REFERAT APROBARE
privind continuarea lucrarilor la obiectivul:
,,infiintare distributie gaze naturale in Ora~ul N egre~ti, judetul Vaslui"
Domnilor Consilieri,
Avand 'in vedere urmatoarele prevederi legale:
1. Art.1 alin. (1) din Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice:
2. Art. 45 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
~i luand in considerare Nota conceptuala privind necesitatea ~i oportunitatea continuarii
lucrarilor la obiectivul:Jnfiintare distributie gaze naturale 'in Ora~ul Negre~ti, judetul Vaslui",
1nregistrata sub numarul 12806 din 07.10.2019, am initiat proiectul de hotarare pe care 11
supun spre dezbatere ~i aprobarea dumneavoastra.

Initiator,
~
Primarul ora~utui;
Ing. Vasile Voic~~:

.

1 >,Jt/.

/ I t\ (;c,
C. 11\j\ I.. '

ROMANIA
JUDETUL
V ASLUI
'
.

ORA~ NEGRE~TI

Str. N. Balcescu nr. l, loc. Negre~ti, jud. Vaslui, 735200
Tel./fax 0235457679, Email inforpnegresti@gmail.com,www.negresti.ro
APROBAT
PRIM AR,

NOTA CONCEPTUALA
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus:
Primaria ora ~ ului Negre~ti intentioneaza sa continue executia lucrarilor de extindere a retelei de
distributie gazenaturale 1n Ora~ul Negre~ti
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
,,fnfiinfarea distribufie gaze naturale in Ora$ul Negre$fi,judeful Vaslui"- etapa a-III-a
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Ora~ Negre~ti, judetul Vaslui
Localitate: Negre~ti
Judet: Vaslui
Tara: Romania
Cod po~tal: 735200
Telefon: 0235.457.679, 0235.457 .630
Fax: 0235.457.679, 0235.457.630
Uri: www.negresti.ro
1.3. Beneficiarul investitiei:

Ora~ Negre~ti,

judetul Vaslui

2. Necesitatea ~i oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurta prezentare:
a) Situatia actuala:
in Ora~ul Negre~ti au fost 1ncepute lucrarile de 1nfiintare a retelei de distributie de gaze naturale 1nca
din anul 2011 in baza Contractului de lucrari nr. 9524/14.11.2011. Valoarea totala a Contractului a fost
de 2.370.776,3 lei Iara T.V.A. ~i prevedea 1nfiintarea retelei de distributie de gaze pe o lungime totala de
19.782 ml.

in cadrul contractului mai sus amintit, pana la aceasta data sau efectuat lucrari pe o lungime totala de
14.000 m, valoarea totala a lucrarilor executate fiind de 1.593.194,20 lei Iara T.V.A.
In anul 2015 au fost finalizate lucrarile la obiectivul: ,,Reabilitarea refelei de strazi urbane in
ora~ul Negre~ti", 'in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. 0 parte din strazile
reabilitate prin acest program erau prinse ~i 'in cadrul proiectului de infiintare a retelei de distributie de
gaze naturale aflat 'in des!a~urare. Finalizarea lucrarilor de drumuri a dus la modificarea stadiului initial al
terenului a~a cum a fost prevazut ~i luat 'in calcul de catre proiectantul lucrarilor de 'infiintare a retelei de
gaz.
Acest lucru atrage modificarea solutiilor tehnologice de aducere a terenului la stadiul initial 'in cadrul
proiectului de 'infiintare a retelei de distributie, de aici ~i necesitatea 'inchiderii Contractului de lucrari
nr. 9524/2011 ~i reluarea procedurilor legale pentru continuarea investitiei.
b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Continuarea investitiei la obiectivul: ,, fnfiinfarea distribu/ie gaze naturale in Ora~·ul Negre~ti, judeful
Vaslui"- etapa a-III-a, lnseamna asigurarea accesului tuturor locuitorilor Ora~ului Negre~ti la reteaua de
gaze naturale, ceea ce inseamna sporirea confortului acestora.
2.2. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus
Realizarea obiectivului de investitii: ,,lnfiintarea distributie gaze naturale 'in Ora~ul Negre~ti,
judetul Vaslui"- etapa a-III-a raspunde:
a) Obiectivului general: Reducerea disparitafilor de dezvoltare economica $i sociala dintre judeful
Vaslui $i celelalte judefe din Romania, precum $i a decalajelor intrajudefene dintre mediul rural
$i urban, Obiectivul specific: Dezvoltarea $i modernizarea infrastructurii fizice $i sociale, in
vederea imbunatafirii accesibilitafii judefului Vaslui $i a cre$ferii calitafii viefii, din Strategia de
dezvoltare a judetului Vaslui,
b) precum ~i Obiectivului general: Cre$ferea nivelului de trai al locuitorilor ora$ului Negre$fi si ai
localitafilor componente
Valea Mare,Glodeni,
Cazane$ti,
Parpanifa,
Poiana ~i
Cioatele,Obiectivul strategic 1. Dezvoltare urban.a durabila integrata Obiectiv operational 1.2
Modernizarea si extinderea refelelor de utilitafi, Masura: Ml .2.1 Extinderea refelei de
aducfiune cu gaz metan in orasul Negre$fi $i in localitafile componente, a$a cum sunt prezentate
fn cadrul Strategiei locale de dezvoltare durabila a ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui pentru
perioada 2014-2020 publicata pe situ-ul www.negresti.ro.
2.3. Obiective generale, preconizate a fl atinse prin realizarea investitiei:
Obiectivul principal al investitiei este asigurarea cre~terii nivelului de trai prin asigurarea
accesului la reteaua de distributie gaze naturale a unui numar cat mai mare de locuitori ai Ora~ului
Negre~ti prin 'infiintarea a Inca 2000 m de retea de distributie de gaze.
3. Estimarea suportabilitatii investifiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execufia obiectivului de investifii, luandu-se in considerare, dupa
caz:
• Valoarea estimata a investitiei este de aproximativ 300.000 lei fara T.V.A. ~i cuprinde atilt
cheltuielile de proiectare cat ~i cheltuielile cu executia.
•

Valoarea estimata a fost stabilitrl prin raportare la valorile din Proiectul initial :

3.2 Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate:
•

bugetul local.

4. Informatii privind regimul juridic, economic ~i tehnic al terenului:
•

terenul destinat executiei lucrarilor este liber de sarcini .

5. Pentru a stabili caracteristicile tehnice precum ~i indicatorii tehnico - economici va fl necesara
elaborarea unui studiu de fezabilitate intocmit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
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