ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

HOTĂRÂRE
pentru implementarea proiectului
"Infiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna
Săgeata, satele aparţinătoare Beilic, Săgeata, Borduşani, Dâmbroca,
Găvăneşti, Judeţul Buzău”,

Consiliul local Săgeata , întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
inregistrat sub nr 230/29.12.2020
- raportul de specialitate nr. 231/29.12.2020 Biroului financiar contabil ,
impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare ,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Săgeata , judeţul Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
(POIM), Axa Prioritară 8- Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al
energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiţii şi Îmbunătăţirea
eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin dezvoltarea unor
sisteme inteligente de distribuţie, stocare şi transport al energiei şi prin
integrarea descentralizării producţiei de energie din surse regenerabile,
Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului
Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a
fondurilor pentru programul

Programul Operaţional Infrastructură Mare

2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- Sisteme inteligente şi sustenabile de
transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul de proiecte
POIM/859/8/2/ Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor
naturale.
- necesitatea si oportunitatea socio-economica a înfiinţării unei reţele
inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru Comuna Săgeata,judeţul
Buzău ,
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.63/20020. privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investitii "Infiinţare sistem inteligent de distribuţie
gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparţinătoare Beilic, Săgeata,
Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Judetul Buzău”,
În temeiul art. 136 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Proiectul "Infiinţare sistem inteligent de distribuie
gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparţinătoare Beilic, Săgeata,
Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Judetul Buzău”, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
(POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al
energiei

electrice

şi

gazelor

naturale,

Prioritatea

de

investiţii

7e

Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin
dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuţie, stocare şi transport al
energiei şi prin integrarea descentralizării producţiei de energie din surse
regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a

Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine,
Apelul de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea reţelelor inteligente de
distribuţie a gazelor naturale
Art.2 Se aprobă valoarea totală a bugetului Proiectului ""Infiinţare
sistem inteligent de distribuie gaze naturale în comuna Săgeata, satele
aparţinătoare Beilic, Săgeata, Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Judetul
Buzău””, în cuantum de 22.847.553,46 lei (inclusiv TVA).
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local
pentru perioada de realizare a proiectului, în cazul obţinerii finanţării prin
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8
Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor
naturale, potrivit legii.
Art.4 Comuna Săgeata
neeligibile,

necesare

in

se angajeaza sa asigure toate cheltuielile

procesul

de

implementare

a

Proiectului

in

conformitate cu prevederile legale.
Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării Proiectului pentru derularea proiectului în condiţii optime, se
vor asigura din bugetul local
Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art.7 Comuna Săgeata se angajeaza sa asigure intregul suport si sa
realizeze toate demersurile necesare in vederea realizarii activitatilor din
cadrul Proiectului, atat in faza de depunere a dosarului in vederea obtinerii
finantarii cat si in faza de implementare a acestuia, precum si in perioada de
monitorizare a Proiectului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
si cu prevederile regulamentului aplicabil precum si a ghidului de finantare.
Art.8 Este numit reprezentant legal al Comunei Săgeata, primarul
acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, pentru
relatia cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional

Infrastructura Mare in vederea depunerii Proiectului precum si a derularii
acestuia.
Art.9 Se mandateaza primarul Comunei Săgeata Dl. Tănase Sorin să
semneze contractul de finantare precum şi toate actele care au legătură cu
procesul de scriere, depunere, contractare si implementare a Proiectului în
numele Comunei Săgeata
Art.10 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul Comunei Săgeata, domnul Sorin Tănase .
Art.11 Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă
publică a hotărâri prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata , judeţul
Buzău şi o va comunica institutiilor si autoritatilor interesate (Instituţiei
Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local ,
BRATOSIN MARIUS

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Comunei Săgeata
Iancu Viorica Raimonda
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în
şedinţa ordinară din data de 30.12.2020 , cu respectarea prevederilor art139
alin.(1),din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi
completările ulterioare , cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la
şedinţă

