
ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

                                       
PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

a proiectului privind obiectivul  “ Inființare rețea distribuție inteligentă gaze naturale in
comuna Perișoru, județul Călărași” 

nr. 33 din 15.04.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 4338 din 15.04.2022;
- Raportul  intocmit  de  secretarul  general  al  comunei  Perisoru  inregistrat  cu  nr.  4339 din

15.04.2022;
Prevederile  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.  95/2021  privind  aprobarea  Programului

Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny”;
Prevederile  Ordinului  comun  nr.  1330/947/2021  al  Ministerului  Dezvoltării,

Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerului Energiei pentru aprobarea standardelor
de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art.  4, alin. l, lit.e  din Ordonanţa de
Urgenţă  nr.  95/2021  privind  aprobarea  Programului  Naţional  de  Investiţii  ’’Anghel
Saligny”;

Prevederile  Ordinului  comun  nr.  278/167/2022  al  Ministerului  Dezvoltării,
Lucrărilor  Publice şi  Administraţiei  şi  Ministerului  Energiei  privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 95/2021
privind aprobarea Programului Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny” pentru categoriile
de investiţii prevăzute la art.4, alin.(l), lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2021 privind
aprobarea Programului Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny”;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru .

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, lit. d și lit. e și alin. 4, lit. d, alin .7
lit.  n,  alin. 9, lit.  a  şi  art.  196, alin. 1, lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului  nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.l. Se aprobă  depunerea  solicitării  de  finanţare  prin  Programul  Naţional  de  Investiţii
’’Anghel  Saligny”  pentru  obiectivul  de  investiţii  “ Inființare rețea distribuție  inteligentă  gaze
naturale in comuna Perișoru, județul Călărași”.

Art.2. Se  aprobă  cererea  de  finanţare  a  obiectivului  de  investiţii  “Inființare  rețea
distribuție inteligentă gaze naturale in comuna Perișoru, județul Călărași” , conform Anexei nr.



l, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii  “Inființare rețea

distribuție inteligentă gaze naturale in comuna Perișoru, județul Călărași” , conform Anexei nr.
2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei  se insarcinează Consiliul  local al
comunei Perişoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                       Avizat pentru legalitate
                                                                                          Secretarul general al  comunei Perisoru,   
                                                                                                             Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PERIŞORU
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                  nr. 4338 din 14.04.2022

                                       
Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

a proiectului privind obiectivul  “  Inființare rețea distribuție inteligentă gaze naturale in
comuna Perișoru, județul Călărași”

Analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”,

Luand act de Ordinul  nr. 1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”,

Luand in considerare prevederile Hotararii  Guvernului  Romaniei  nr. 907/2016 privind
etapele de elaboare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drept pentru care vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre anexat.

PRIMARUL COMUNEI PERIŞORU
Cătălin Ionel BUCUR



ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PERIŞORU

917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi
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                   nr. 4339 din 15.04.2022

                                   
Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

a proiectului privind obiectivul  “ Inființare rețea distribuție inteligentă gaze naturale in
comuna Perișoru, județul Călărași”

În  vederea  ridicării  potenţialului  economic  al  comunei  precum  şi  pentru  îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor, protecţia mediului înconjurător prin reducerea poluării, protejarea
stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară înfiinţarea unei reţele de distribuţie a gazelor
naturale care va răspunde cerinţelor de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul de
distribuţie a gazelor naturale.

Pentru includerea în Programul Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny”, este necesar a fi
aprobată cererea de finanţare şi devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii „înfiinţare
reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în comuna Perișoru, județul Călărasi”./V

In conformitate cu prevederile art.10, alin. 1, lit.d din Ordinului comun nr. 278/167/2022 al
Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  si  Administraţiei  si Ministerului  Energiei  privind
aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă
nr.  95/2021  privind  aprobarea  Programului  Naţional  de  Investiţii  ’’Anghel  Saligny”  pentru
categoriile de investiţii  prevăzute la art. 4,  alin. l ,  lit.e  din Ordonanţa de Urgenţă nr.  95/2021
privind aprobarea Programului  Naţional  de Investiţii  ’’Anghel  Saligny”,  ...în  vederea încheierii
contractelor de finanţare, beneficiarii sunt obligaţi să încarce în Platforma digitală următoarele
documente:

d)  Hotărârea  Consiliului  Local/  Hotărârea  Consiliului  Judeţean/Hotărârea  Asociaţiei  de
Dezvoltare inter comunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici iniţiali şi actualizaţi şi a devizului general
al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat;

Proiectul are ca scop realizarea unei reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în lungime
totală de aproximativ 50 km.

Având  în  vedere  prevederile  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.  95/2021  privind  aprobarea
Programului Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny”, a Normelor Metodologice nr. 278/167/2022
de  aplicare  a  acesteia  şi  posibilitatea  accesării  de  fonduri  pentru  proiectele  eligibile,  avizăm
favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării de finanţare prin Programul
Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiţii "Inființare rețea distribuție
inteligentă gaze naturale in comuna Perișoru, județul Călărași".

Secretarul  general al comunei  Perişoru,



Iulia ANDREI



ROMÂNIA
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HOTARÂRE
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
a proiectului privind obiectivul  “ Inființare rețea distribuție inteligentă gaze naturale in

comuna Perișoru, județul Călărași” 

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă  extraordinară
în ziua de 19.04.2022

Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perișoru înregistrat cu nr. 4338 din 14.04.2022;
- Raportul  întocmit  de  secretarul  general  al  comunei  Perișoru  înregistrat  cu  nr.  4339  din

14.04.2022;
- analizând  prevederile  Ordonanței  de  Urgența  a  Guvernului  României  nr. 95/2021  pentru

aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”,
- luând act de Ordinul nr. 1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea

în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului României nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”,

- luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele
de  elaboare  si  conținutul  cadru  al  documentației  tehnico-economice  aferente  investițiilor
publice, precum și a structurii  și metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

- ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr. 273/2006 privind  finanțele  publice  locale, cu
modificările și completările ulterioare,

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perișoru;
In temeiul  art. 129, alin. 2, lit. b, 196, alin. 1, lit. a din Codul  administrativ aprobat prin

Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.l. Se aprobă  depunerea  solicitării  de  finanţare  prin  Programul  Naţional  de  Investiţii
’’Anghel  Saligny”  pentru  obiectivul  de  investiţii  “ Inființare rețea distribuție  inteligentă  gaze
naturale in comuna Perișoru, județul Călărași”.

Art.2. Se  aprobă  cererea  de  finanţare  a  obiectivului  de  investiţii  “Inființare  rețea
distribuție inteligentă gaze naturale in comuna Perișoru, județul Călărași” , conform Anexei nr.
l, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii  “Inființare rețea
distribuție inteligentă gaze naturale in comuna Perișoru, județul Călărași” , conform Anexei nr.
2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.



Art.4.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de
specialtate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul   Călărași va  comunica  prezenta  hotărâre
persoanelor şi autortităţilor interesate.

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                  
                                                                                                 ……………………………

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                        

Nr. 27
Adoptată la Perişoru, astazi 19.04.2022
Prezenta  hotarâre   a  fost  adoptată cu :  ______voturi  “pentru”,  ______ abțineri  si  ______
împotriva, fața de  ______  consilieri prezenţi, din 15 consilieri locali in funcție, care compun
Consiliul local al Comunei Perișoru.
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