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   Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investitii: 

Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, 

apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila , precum si aprobarea depunerii Cererii de 

fin  pentru acest proiect prin Programului ANGHEL SALIGNY ; 

 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara la 

data de 28 octombrie 2021;  

Vazand referatul de aprobare al proiectului, prin care se propune aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: Infiintare sistem inteligent de distributie 

gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila ,  

p  Programului ANGHEL SALIGNY 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul 

Primariei Ulmu; 

Potrivit prevederilor e din Ordonan  nr. 95/2021 

pentru aprobarea Prog Anghel Saligny , coroborate cu 
prevederile  art. 6 alin. (1) lit.b din Ordinul nr. 1.333/21.09.2021 al Ministrului 

D Administ entru 

Urge  

Anghel Saligny

4 alin. (1) lit. e U uvernului nr. 95/2021. 

Analizând studiul de fezabilitate si devizul general aferent proiectului: Infiintare sistem 

inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, 

judetul Braila , 

Analizând bugetul aferent proiectului: Infiintare sistem inteligent de distributie gaze 

naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila , 

Tinând seama de prevederile art. 41, alin. 1 si 2 si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 

29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Potrivit prevederilor TITLULUI II - Gazele naturale din Legea nr. 123 din 10 iulie 

2012 energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum 

si a prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile H

elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 74 alin.(1) din Normele tehnice pentru proiectarea, 

ntare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul 

nr. 89 din 10 mai 2018; 

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 209/2019, pentru aprobarea 

Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de 

utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, 

continutul-cadru al caietului de sarcini 

In conformitate cu prevederile  Ordinului  nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 

natural, coroborate cu prevederile SR8591 :1997 privind amplasarea in localitati a retelei  

edilitare subterane executate in sapatura; 



Potrivit Legii nr. 123/2012 a gazelor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborate cu prevederile Legii nr. 214/2020 pentru aprobarea  Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 128/2020 privind unele masuri pentru aprobarea Programului national de 

racordare a populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a gazelor 

naturale 

In baza prevederilor Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 39/ 15 decembrie  2020 

privind infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, 

apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila 

 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b),  alin 4, lit. (d), art. 139,  alin 3, lit. (a),  art. 155,  alin 

1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

H O T A R A S T E: 
  

 Art. 1  Devizul general estimativ pentru obectivul de inv  Infiintare sistem 

inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, 
judetul Braila , astfel: 
 

Total investitie: 48.045.407,62 lei cu TVA; 

             Din care C+M: 38.527.400,76 lei cu TVA; 
 

Art. 2  depunerea Cererii de  pentru Infiintare 

sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei 
Ulmu, judetul Braila , Anghel 

Saligny . 

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza domnul BANICA 

VASILE, primarul comunei Ulmu, judetul Braila, responsabilul legal al proiectului. 

           Art. 4  Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 

publica si comunicata celor interes  la sediul institutiei, 

internet www.primariaulmu.ro   
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