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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 24/15.04.2022 

pentru aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investitii  

„Extindere și modernizare rețea distribuție gaze naturale în comuna Roata de Jos” 

 

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:  

 

a) Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 

173/1933/15.04.2022;  

b) Contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitățile Roata 

de Jos, Cartojani, Roata Mică și Sadina aparținătoare comunei Roata de Jos, Județul Giurg, nr. 

XVII264444 din 17.07.2009, încheiat între Ministerul Economiei și S.C.INSTANT CONSTRUCT 

COMPANY S.A. , cu sediul în localitatea București, str. Aleea Ciceu, nr. 8-10, sect. 4, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr.J40/271/17.01.2002;  

c) Contractul de asociere în participațiune  nr. 3307 din 03.05.2007, încheiat între Consiliul Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și  S.C.INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.;  

e) Acordul S.C.INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L cu nr. 797/15.04.2022, înregistrat la 

Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 12486/15.04.2022;  

f) Declarația Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, dl. Ghidănac Marin, nr. 

12487/15.04.2022;  

e) Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată și prevederile 

art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

d)Prevederile O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 

Saligny" 

f)Prevederile Ordinului nr.278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 

g) Prevederile Ordinul nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor 

de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny";   

h) Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5, art.10, alin(4) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiție finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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i) Prevederile art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu nr. 20/20.04.2021, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;   

î) Prevederile Legii nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si 

completarile ulterioare - TITLUL II - Gazele naturale și prevederile art. 74 alin.(1) din Normele 

tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 

aprobate prin Ordinul nr. 89 din 10 mai 2018;  

j) Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

k) Prevederile art. 155, alin. (1), lit. „d”, alin. (5), lit. „c”, art. 129 alin. (2) lit. ”d”, , alin. (7), lit. ”n”, 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea cererii de finantare si a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investitii “Extindere și modernizare rețea de distribuție gaze 

naturale în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu ” și adoptarea unei hotărâri în acest sens, după 

cum urmează:  

 

 

HOTĂRÂRE   

 

Art.1. - Se aprobă depunerea cererii de finanțare, întocmită conform Anexei nr. 1 la Normele 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoria de 

investiții prevazută la art.4 alin.(1) lit.e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021, pentru 

obiectivul de investiții “Extindere și modernizare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu ”  pentru care se solicită finanțarea prin Programul național de investiții 

“Anghel Saligny”, anexa nr.1 la prezenta hotărâre de consiliu .  

 

Art.2. – Se aprobă Devizul General estimativ, întocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului national de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoria de 

investiții prevazută la art.4 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru 

obiectivul de investiții “Extindere și modernizare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu ”  pentru care se solicită finanțarea prin Programul național de investiții 

“Anghel Saligny”, anexa nr.2 la prezenta hotărâre de consiliu .  

 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și 

compartimentele de specialitate din Aparatul de Specialitate .  

 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, prin intermediul 

Compartimentului Relatii cu Publicul, primarului, administratorului public, Compartimentului 

Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Compartimentului Investiții, Achiziții și Integrare 



Europeană și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul 

www.primariaroatadejos.ro .  

 

 

 

 

 

Primar  , 

Ghidănac Marin LS ________                                                  Avizează pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU                                                

LS ………… 

 

 

 

 

                                                                                   VIZA CFP  

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu                     Consilier Păun Mariana Mirela    

Nr. 24/15.04.2022   

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre adoptată cu un număr de  ___ voturi “pentru”, ____ voturi “împotrivă”, 0 abţineri,  

exprimate de consilierii în funcție, prezenţi la ședința __________________ de astăzi ____.04.2022.  

Număr consilieri locali în funcție 15 , număr consilieri locali absenți;  
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