
PROIECT 
                                         

ROMÂNIA  
JUDEŢUL BECENI 

CONSILIUL LOCAL BECENI 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea cererii de finanţare și  a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Beceni, Județul Buzau” în 

cadrul Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
 
Consiliul local Beceni;  
Având în vedere:  

- referatul de aprobare  al primarului comunei Beceni,  raportul de specialitate întocmit de 
Biroul financiar contabil și achiziții publice; avizul comisiei de specialitate; 

-  prevederile Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea Programului 
Naţional de Investiţii  ”Anghel Saligny” ; 

- prevederile Ordinului Nr. 1.333 din 21  septembrie  2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgențǎ a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiții prevǎzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța 
de urgențǎ a Guvernului nr. 95/2021; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), coroborat cu prevederile art.129 alin.(4) lit.d) și 
f), art. 139 alin. (1), precum si art. 196 alin. (1) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, 

 
HOTǍRǍŞTE : 

 
Art.1. Se aprobǎ Cererea de finanţare pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în Comuna Beceni, Județul Buzau”, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantǎ din prezenta hotǎrâre, în vederea finanţǎrii acestuia în cadrul Programului Naţional de 
Investiţii ”Anghel Saligny”. 
Art.2. Se aprobǎ devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Beceni, Județul Buzau”, în valoare de 
46.001.650,90 lei (TVA INCLUS), conform Anexei nr. 2, parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 
Art.3. Se împuternicește primarul comunei Beceni, domnul Adrian BURLACU, sǎ semneze toate 
actele necesare pentru obţinerea finanţǎrii și încheierea contractului de  finanţare,  sǎ semneze  
contractul  de  finanţare și toate înscrisurile necesare pentru obţinerea finanţǎrii, implementarea 
proiectului èi decontarea cheltuielilor aferente. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrâri se încredinţeazǎ primarul comunei Beceni  
aparatul de specialitate. 
Art.5. Secretarul general al comunei va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotǎrâri 
instituțiilor şi persoanelor interesate. 

 

INIŢIATOR,    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                   Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI  
 
Beceni 
Nr. 32/19.04.2022 
 
 



ANEXA NR.  1 LA HCL BECENI NR............. 

Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

 

CERERE DE FINANȚARE 

Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

APL U.A.T: BECENI 

JUDEȚUL:  BUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
 

 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): UAT BECENI 

Denumirea obiectivului de investiții: DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE 
GAZE NATURALE IN COMUNA BECENI, JUDETUL 
BUZAU 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de 
investiție;  

 

 

 

 

 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze 

naturale;  

b) extinderea sistemului de distribuție gaze 
naturale în localitățile din cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale;  
c) modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor 

naturale existente prin transformarea  în sisteme 

inteligente de distribuție a gazelor naturale. 

Stadiu implementare: 
Obiectiv de investiții nou; 

 

Amplasament: 
COMUNA BECENI, JUDETUL BUZAU 

 

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: 46,001,650.90 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
45,090,204.29 cu TVA 



Valoarea finanțată de la bugetul local: 
911,446.61 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

42,272,532.57 

 

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua 
de distribuție inteligentă gaze naturale  

(calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 

14,516.81 LEI/ branșament 
 

 

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) 

0.00 LEI/branșament  

 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale / extinderea 

sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale/modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente 

prin transformarea  în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

 

 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da/ Nu; 

- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare 69,310.00 metri; 
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

2667 gospodarii 
- Lungime instalație racordare SNT -  0.00m 

- Consum estimat anual consumatori casnici 1,384,421.70mc;  

- Consum estimat anual consumatori non-casnici 3,145,977.54 mc; 

- Alte capacități: NU ESTE CAZUL 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: PRINCIPALA Număr: 135 Cod poștal:  127025 

Localitatea: BECENI Județul: BUZAU 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: BURLACU ADRIAN 

Funcție:  PRIMAR 

Număr de telefon fix: 0238/528631 

Număr de telefon mobil:  0761622529 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariabeceni@yahoo.com 



Persoana de contact: 

Nume şi prenume: BURLACU ADRIAN 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon: 0761622529 

Adresă poștă electronică: primariabeceni@yahoo.com 
 

Subsemnatul BURLACU ADRIAN, având funcția de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al  

UAT BECENI,  județul BUZAU. 

 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din 

fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, 
inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea  Programului 

Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se 

deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

 

 

 

Primar/ Președinte/ Reprezentant 

legal, 

Nume Prenume,  

           BURLACU ADRIAN 

 

Semnătura …………. 
 
 






