
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  PROIECT 
H O T Ă R Â R E A   NR.  ____.  

privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții: “Inființare sistem de distribuție 
gaze naturale în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești, 

Costești, Stoenești’’ 
 

Consiliul Local al Comunei Costeşti, întrunit în şedinţă extraordinară, publică , în  data de  
01 aprilie 2022, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, 
şedinţă condusă de domnul consilier local Enescu Ilie , ales preşedinte de şedinţă prin votul 
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  08 martie 2022 , pentru o 
perioadă de trei luni; 

 
 Luând în dezbatere: 
 
 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1464 din 29.03.2022 şi proiectul de hotărâre iniţiat 
de primar,  privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții: “Inființare sistem de 
distribuție gaze naturale în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești,Costești, 
Stoenești’’; 
   - raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1465 din 
29.03.2022; 

- Devizul general estimativ al investitiei   “Inființare sistem de distribuție gaze naturale în 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’ 
 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr.____ şi nr. 
____ din ___.2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
             
           Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal  nr. ___ din ___.2022;      
 

În conformitate cu prevederile: 
 
-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ; 
-Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

-Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’; 



       În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), 
lit.,,d") şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de ____ voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de   “Inființare sistem de 
distribuție gaze naturale în Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești 
Stoenești’’ în cadrul Programului Național de Investitii ‚’’Anghel Saligny’’ conform 
 Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al investitiei intocmit conform Anexei nr.2, care 
face parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție   “Inființare sistem de 
distribuție gaze naturale în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’ 

Art.3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii ’’   “Inființare sistem de distribuție gaze naturale în Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’ 

Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii   “Inființare sistem de distribuție 
gaze naturale în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’ in cadrul 
Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a 
cotei de cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului  parteneriatului: 
 
a)Valoarea totală a investiției –ADI   (cu TVA) = 90.232.919,98 lei din care: 

     buget de stat  88.447.919,98 lei 
     buget local 1.785.000,00 lei.  

 
b)Valoarea investiției UAT comuna COSTESTI (inclusiv TVA) =17.424.599,87 lei din care: 

     buget de stat  16.835.549,87 lei  
     buget local 589.050 lei. 

Art .5. Este desemnat ca lider al asociatiei UAT  Comuna Stoenesti , dl Dumbrava 
Gheorghe , primar al comunei Stoenesti in calitate de lider al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești,  va intreprinde demersurile necesare pentru 
inscrierea proiectului asociatiei in cadrul Programului Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’, va 
semna cererea de finantare si va transmite documenatia necesara , va facilita comunicarea cu 
Autoritatea de management. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de 
compartimentul contabilitate. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei Costești 
, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia , 
Primarului comunei Costești, Compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costești, persoanei desemnate pentru publicare în monitoruil 
oficial local, pe site-ul www.comuna-costesti.ro,  şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare . 
 

                                                                                  Costeşti   -  ________ 2022. 
 
                  I N  I Ţ I A T O R,                                                   Avizat pentru legalitate, 
                       P R I M A R                                                            Secretar general 
          Toma – Marius  PEŞTEREANU                                          Vasile NEAGU   
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 

Anexa nr. 
1 la normele 

metodologice 
 

CERERE DE FINANȚARE 
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T:  

JUDEȚUL:  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA) 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Comunele BARBATESTI COSTESTI STOENESTI  
Denumirea obiectivului de investiții:   "Inființare sistem de distribuție gaze 

naturale în Asociatia De Dezvoltare 
Intercomunitara Bărbătești Costești 
Stoenești’’ 
 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție;  

 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze 
naturale;  

Stadiu de implemenare: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament: Comunele cu satele apartinatoare: BARBATESTI 
COSTESTI STOENESTI, JUD VALCEA  

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

36 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 
consiliului local, județean ale UAT membre 
ale parteneriatelor, după caz 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 90,232,919.98 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 88,447,919.98 

 
 



 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
Strada: PRIMARIEI  Număr:84  Cod poștal: 247625 
Localitatea: STOENESTI Județul: VALCEA 

Reprezentantul legal al solicitantului : 
Nume şi prenume: Dumbrava Gheorghe 
Funcție: Primar 
Număr de telefon fix: 0250-777510 
Număr de telefon mobil: 0766075058 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primaria.stoenesti@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Dumbrava Gheorghe 
Funcție: Primar 
Număr de telefon: 0766075058 
Adresă poștă electronică: primaria.stoenesti@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 1,785,000.00 

Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără 
TVA): 

75,946,360.79 

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de 
distribuție inteligentă gaze naturale  (calculat) 

31,008.91 / BRANSAMENT  

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de 
racordare la SNT împreună cu punctul de 
predare/preluare (calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
167.76/branșament  
 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 
Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale  
 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da 
- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare 85756 metri; 
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

2436 
- Lungime instalație racordare SNT : 0 metri; 
- Consum estimat anual consumatori casnici 3794.378 mii /mc; 
- Consum estimat anual consumatori non-casnici 267.191 mii /mc; 
- Alte capacități: NU E CAZUL  

 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- PRIMAR – 
Nr. 1464 din 29.03.2022 . 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

investiţiei   “Inființare sistem de distribuție gaze naturale în Asociatia De Dezvoltare 
Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’prin Programul Național de Investiții 

“Anghel Saligny” 
 
       Peștereanu Toma Marius Primarul Comunei Costești, județul Vâlcea  
 
      În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, imi exprim inițiativa de promovare a  
unui Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții: “Inființare sistem 
de distribuție gaze naturale în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești,Costești, 
Stoenești’’ in susținerea căruia formulez prezentul, 
 

REFERAT DE APROBARE: 
 

  Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care 
vizează investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul programelor de finanţare nerambursabilă lansate până 
la termenul limită al prezentului program.  

Program Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop creșterea coeziunii teritoriale 
prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de muncă pentru toți 
locuitorii României. 

Propun: 
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a 

unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea 
în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a 
unor servicii publice.  
         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce 
pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027. 
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din ordonanța de urgență sunt următoarele: 

a) creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții  
îmbunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire 
existente; 

b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid. 
Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii 

locuitorilor, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane 
sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial 
economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  



 
 
       Inf i inţarea sistemului de distr ibuţie de gaze naturale în comuna Costesti  ,  
presupune realizarea unui sistem de alimentare de gaze naturale a consumatori lor 
din zona sus menţionată. Obiect ivul preconizat al investiţ iei este realizarea unei 
invest iţ i i  durabile care va fi integrată în infrastructura existentă şi corelată cu 
investiţ i i le viitoare, în vederea conformării  cu cerinţele legislaţ iei în vigoare, pentru 
diminuarea efectelor poluări i aerului şi creşterea eficienţei energetice.  
           Se considera ca implementarea proiectului   “Inființare sistem de distribuție gaze 
naturale în Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’, alaturi 
de celelalte proiecte desfasurate in comuna, vor contribui la modernizarea zonei , cresterea 
nivelului de trai al locuitorilor, posibilitatea de dezvoltare a agentilor economici existenti si 
atragerea de noi investitii, crearea de noi locuri de munca . 
         ln conformitate cu:  

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ; 

-Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

-Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’; 
 
           Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea necesității, oportunității și 
potențialului economic al proiectului   “Inființare sistem de distribuție gaze naturale în 
Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’ 
prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor 
populatiei si  a agentilor economici din zona legate de alimentarea cu gaze naturale a 
comunei. 

           Finanţarea totala a proiectului este  : 
a)Valoarea totală a investiției –ADI   (cu TVA) = 90.232.919,98 lei din care: 

     buget de stat  88.447.919,98 lei 
     buget local 1.785.000,00 lei.  

 
b)Valoarea investiției UAT comuna COSTESTI (inclusiv TVA) =17.424.599,87 lei din care: 

     buget de stat  16.835.549,87 lei  
     buget local 589.050 lei. 

 
PRIMAR , 

 
Toma – Marius PEȘTEREANU 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
CONTABILITATE 
Nr. 1464 din 29.03.2022 . 

 
 
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

investiţiei   “Inființare sistem de distribuție gaze naturale în Asociatia De Dezvoltare 
Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’prin Programul Național de Investiții 

“Anghel Saligny” 
 

            Potrivit Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând printre altele şi cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local . 

 
  Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care 
vizează investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul programelor de finanţare nerambursabilă lansate până 
la termenul limită al prezentului program.  

Program Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop creșterea coeziunii teritoriale 
prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de muncă pentru toți 
locuitorii României. 

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a 
unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea 
în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a 
unor servicii publice.  
         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce 
pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027. 
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din ordonanța de urgență sunt următoarele: 

c) creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții  
îmbunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire 
existente; 

d) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid. 
Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii 

locuitorilor, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane 
sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial 
economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  
 
       Inf i inţarea sistemului de distr ibuţie de gaze naturale în comuna Costesti  ,  
presupune realizarea unui sistem de alimentare de gaze naturale a consumatori lor 



din zona sus menţionată. Obiect ivul preconizat al investiţ iei este realizarea unei 
invest iţ i i  durabile care va fi integrată în infrastructura existentă şi corelată cu 
investiţ i i le viitoare, în vederea conformării  cu cerinţele legislaţ iei în vigoare, pentru 
diminuarea efectelor poluări i aerului şi creşterea eficienţei energetice.  
           Se considera ca implementarea proiectului   “Inființare sistem de distribuție gaze 
naturale în Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’, alaturi 
de celelalte proiecte desfasurate in comuna, vor contribui la modernizarea zonei , cresterea 
nivelului de trai al locuitorilor, posibilitatea de dezvoltare a agentilor economici existenti si 
atragerea de noi investitii, crearea de noi locuri de munca . 
         ln conformitate cu:  

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ; 

-Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

-Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’; 
 
           Având în vedere cele menționate mai sus, consider necesar aprobarea necesității, 
oportunității și potențialului economic al proiectului   “Inființare sistem de distribuție gaze 
naturale în Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești Costești Stoenești’’ 
prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor 
populatiei si  a agentilor economici din zona legate de alimentarea cu gaze naturale a 
comunei. 

           Finanţarea totala a proiectului este  : 
a)Valoarea totală a investiției –ADI   (cu TVA) = 90.232.919,98 lei din care: 

     buget de stat  88.447.919,98 lei 
     buget local 1.785.000,00 lei.  

 
b)Valoarea investiției UAT comuna COSTESTI (inclusiv TVA) =17.424.599,87 lei din care: 

     buget de stat  16.835.549,87 lei  
     buget local 589.050 lei. 
 

 
CONSILIER  SUPERIOR , 

 
Mihaela – Ortansa CRĂCANĂ . 

 
 
 
 
 
 
 



    Anexa nr. 2.1 

DEVIZ  GENERAL  

al obiectivului de investiţie : "ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN COMUNA COSTESTI, JUDEȚUL VALCEA” 

  

     

Nr.  

crt. 

Denumirea capitolelor şi a 

subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 

Valoare  

(fără T.V.A. ) 
TVA 

Valoare cu 

TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului și 

aducerea la starea inițială 
10,000.00 1,900.00 11,900.00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 

utilităților 
0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1      10,000.00 1,900.00 11,900.00 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 
0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 2      0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00 

3.2 

Documentații-suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și 

autorizații 

20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.3 Expertizare tehnică  0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor 
0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare  422,574.08 80,289.08 502,863.16 

3.5.1 Temă de proiectare  0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 
85,000.00 16,150.00 101,150.00 



3.5.4 
Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
35,000.00 6,650.00 41,650.00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 
35,000.00 6,650.00 41,650.00 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 267,574.08 50,839.08 318,413.16 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

3.7 Consultanţă  180,000.00 34,200.00 214,200.00 

3.8 Asistenţă tehnică 100,000.00 19,000.00 119,000.00 

  TOTAL CAPITOL 3      802,574.08 152,489.08 955,063.16 

Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 13,298,804.03 2,526,772.77 15,825,576.80 

4.1.1 Rețea de distribuție gaze naturale 13,298,804.03 2,526,772.77 15,825,576.80 

4.1.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

și funcționale 
69,900.00 13,281.00 83,181.00 

4.2.1 Rețea de distribuție gaze naturale 69,900.00 13,281.00 83,181.00 

4.2.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0.00 0.00 0.00 

4.3.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.3.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.4.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.4.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.5.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.5.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

4.6.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.6.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4       13,368,704.03 2,540,053.77 15,908,757.80 

Capitolul 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier  0.00 0.00 0.00 

5.1.1 
Lucrări de construcţii și instalații aferente 

organizării de șantier 
0.00 0.00 0.00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 147,165.74 0.00 147,165.74 

5.2.1 
Comisioanele și dobânzile aferente 

creditului băncii finanțatoare 
0.00 0.00 0.00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții 
66,893.52 0.00 66,893.52 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

13,378.70 0.00 13,378.70 



5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
66,893.52 0.00 66,893.52 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 

autorizația de construire/desființare 
0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 267,574.08 50,839.08 318,413.16 

5.4 
Cheltuieli pentru informare și 

publicitate 
20,000.00 3,800.00 23,800.00 

  TOTAL CAPITOL 5       434,739.82 54,639.08 489,378.90 

Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice și teste 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

  TOTAL CAPITOL 6       50,000.00 9,500.00 59,500.00 

  TOTAL GENERAL 14,666,017.94 2,758,581.93 17,424,599.87 

  
Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
13,378,704.03 2,541,953.77 15,920,657.80 

 

TOTAL GENERAL (cu 

TVA) din care: 
17,424,599.87    

buget de stat 16,835,549.87    

buget local 589,050.00    

     

Preturi fără TVA 

Rețea de 

distribuție 

gaze naturale 

Instalația 

de 

racordare 

la SNT  

Total cu 

standard de 

cost  

Total 

Valoare CAP. 4 13,368,704.03 0.00 13,368,704.03 13,368,704.03 

Valoare investitie 14,666,017.94 0.00 14,666,017.94 14,666,017.94 

Cost unitar aferent investiției  31,472.14 0.00 31,472.14 31,472.14 

Cost unitar aferent investiției 

(EURO) 
6,359.29 0.00 6,359.29 6,359.29 

     

Data 3/14/2022    

Curs Euro 4.9490    

Valoare de referință pentru 

determinarea încadrării în 

standardul de cost (gospodării 

conectate) 

466    

 

Beneficiar:   Proiectant:  

     

U.A.T. COSTESTI, JUDETUL  VALCEA 
 S.C. SST GRUP TERMO S.R.L.  

 

 



     
    Anexa nr. 2.1 

DEVIZ  GENERAL  

al obiectivului de investiţie : "ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

BĂRBĂTEȘTI, COSTEȘTI, STOENEȘTI” 

     

Nr.  

crt. 

Denumirea capitolelor şi a 

subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 

Valoare  

(fără T.V.A. ) 
TVA 

Valoare cu 

TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului și 

aducerea la starea inițială 
30,000.00 5,700.00 35,700.00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 

utilităților 
0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1      30,000.00 5,700.00 35,700.00 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 
0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 2      0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 125,000.00 23,750.00 148,750.00 

3.2 

Documentații-suport și cheltuieli 

pentru obținerea de avize, acorduri și 

autorizații 

60,000.00 11,400.00 71,400.00 

3.3 Expertizare tehnică  0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor 
0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare  1,830,807.22 347,853.37 2,178,660.59 

3.5.1 Temă de proiectare  0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții și deviz general 
250,000.00 47,500.00 297,500.00 

3.5.4 
Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
105,000.00 19,950.00 124,950.00 



3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 
105,000.00 19,950.00 124,950.00 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 1,370,807.22 260,453.37 1,631,260.59 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 105,000.00 19,950.00 124,950.00 

3.7 Consultanţă  540,000.00 102,600.00 642,600.00 

3.8 Asistenţă tehnică 300,000.00 57,000.00 357,000.00 

  TOTAL CAPITOL 3      2,960,807.22 562,553.37 3,523,360.59 

Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 68,024,961.01 12,924,742.59 80,949,703.60 

4.1.1 Rețea de distribuție gaze naturale 68,024,961.01 12,924,742.59 80,949,703.60 

4.1.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice și funcționale 
385,400.00 73,226.00 458,626.00 

4.2.1 Rețea de distribuție gaze naturale 365,400.00 69,426.00 434,826.00 

4.2.2 Instalația de racordare la SNT  20,000.00 3,800.00 23,800.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
350,000.00 66,500.00 416,500.00 

4.3.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.3.2 Instalația de racordare la SNT  350,000.00 66,500.00 416,500.00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.4.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.4.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.5.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.5.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

4.6.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

4.6.2 Instalația de racordare la SNT  0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4       68,760,361.01 13,064,468.59 81,824,829.60 

Capitolul 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier  130,000.00 24,700.00 154,700.00 

5.1.1 
Lucrări de construcţii și instalații aferente 

organizării de șantier 
100,000.00 19,000.00 119,000.00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 753,943.97 0.00 753,943.97 

5.2.1 
Comisioanele și dobânzile aferente 

creditului băncii finanțatoare 
0.00 0.00 0.00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții 
342,701.81 0.00 342,701.81 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor 

de construcții 

68,540.36 0.00 68,540.36 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
342,701.81 0.00 342,701.81 



5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 

autorizația de construire/desființare 
0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3,101,248.58 589,237.23 3,690,485.81 

5.4 
Cheltuieli pentru informare și 

publicitate 
60,000.00 11,400.00 71,400.00 

  TOTAL CAPITOL 5       4,045,192.55 625,337.23 4,670,529.78 

Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice și teste 150,000.00 28,500.00 178,500.00 

  TOTAL CAPITOL 6       150,000.00 28,500.00 178,500.00 

  TOTAL GENERAL 75,946,360.79 14,286,559.19 90,232,919.98 

  
Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
68,540,361.01 13,022,668.59 81,563,029.60 

     

 TOTAL GENERAL (cu TVA) 

din care: 
90,232,919.98   

 buget de stat 88,447,919.98   

 buget local 1,785,000.00   

 

Preturi fără TVA 

Rețea de 

distribuție 

gaze naturale 

Instalația de 

racordare la 

SNT  

Total cu 

standard de 

cost  

Total 

Valoare CAP. 4 68,390,361.01 370,000.00 68,760,361.01 68,760,361.01 

Valoare investitie 75,537,692.87 408,667.92 75,946,360.79 75,946,360.79 

Cost unitar aferent investiției  31,008.91 167.76 31,176.67 31,176.67 

Cost unitar aferent investiției (EURO) 6,265.69 33.90 6,299.59 6,299.59 

     

Data 14.03.2022    

Curs Euro 4.9490    

Valoare de referință pentru determinarea 

încadrării în standardul de cost (gospodării 

conectate) 

2436    

     

     

     

Beneficiar:   Proiectant:  

     

U.A.T. STOENESTI, JUDETUL  VALCEA 
 S.C. SST GRUP TERMO S.R.L.  

 
    

U.A.T. BARBATESTI, JUDETUL  VALCEA 
  

 

 

     

U.A.T. COSTESTI, JUDETUL  VALCEA 
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