ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 44
privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4736 din 27.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de
distribuție gaze naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4776 din 28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale
în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 4804 din
28.08.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 4811 din 28.08.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub nr.
4818 din 28.08.2020;
▪ Nota conceptuală înregistrată cu nr. 4528 din 19.08.2020 privind realizarea obiectivului de investiții
„Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu
și Negoești)”, întocmită de Inspector, Rodica DUMITRESCU;
▪ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.55 din 17 decembrie 2019 privind aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI LOCALITĂȚILE
APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU ȘI NEGOEȘTI)” prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză
– Fondul de Dezvoltare şi Investiții;
▪ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.33 din 30.06.2020 privind aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august,
septembrie 2020.
În baza:
▪ prevederilor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, modificată și completată;
▪ prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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Constatând respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 28 august 2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție
gaze naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”, cuprinsă în anexa
ce face patre integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate se va însărcina Primarul
Comunei Șoldanu, Județul Călărași și aparatul său de specialitate.
Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
Primarul Comunei Șoldanu și aparatul său de specialitate.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul general al Comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri
tuturor factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 44
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 28 august 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți,
din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr. 43 din 28.08.2020

NOTĂ CONCEPTUALĂ
privind necesitatea și oportunitatea realizarii obiectivului de investitii
“ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI
LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU ȘI NEGOEȘTI)”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
Denumirea obiectivului de investitii: ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU
ȘI NEGOEȘTI);
Ordonator principal de credite: Primarul Comunei Șoldanu
Beneficiarul investitiei: Comuna Șoldanu.
2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

Prezentul obiectiv de investitii prezintă principalele caracteristici și indicatori tehnicoeconomici ai investitiei rezultați în baza solutiilor tehnice propuse pentru asigurarea utilizarii
raționale si eficienta a cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor populatiei si operatorilor ec onomici
din zona legate de alimentarea cu gaze natural a unitatii administrative-teritoriale. Situatia actuala
de alimentare cu combustibil a locuintelor neracordate la o retea de distributie de gaze naturale,
implica depozite de combustibil solizi (lemne, carbuni), aprovizionarea cu butelii de gaz lichefiat
si consumul de energie electrica (plite, radiatoare). Aceste solutii implică preturi de cost foarte mari
pentru populatia din zona pentru asigurarea incalzirii locuintelor (ex: aprox 550 lei/tona de lemne)
dar si pentru încalzirea apei calde menajere, încărcarea facturilor de energie electrică cu
consumurile boilerelor electrice.
Data fiind situatia dificilă creată la aprovizionarea cu butelii de aragaz si de necesitatea
reducerii la minim a taierilor de lemn din paduri din motiv de protectie a acestora si pentru asigurarea
în gospodării a unui minim de confort termic necesar unui trai civilizat precum si faptul că utilizarea
combustibililor solizi (lemn, carbune) poluează mediul înconjurator.
In aceasta situatie este necesară, utilă si posibilă demararea investitiei pentru “ÎNFIINȚARE
REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI LOCALITĂȚILE
APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU ȘI NEGOEȘTI)”.
Aceasta prezinta urmatoarele avantaje:
− Grad sporit de confort;
− Reducerea substanțială a cheltuielilor pentru încălzire si preparare brand;
− Reducerea poluarii mediului;
− Extinderea initiatiei private;
− Stimularea micilor intreprinzatori;
− Crearea de noi locuri de muncă prin atragerea investitorilor care sunt în căutare de locații cu impozite
si taxe locale moderate si cu acces la utilitati;
− Lungimea retelei de distributie gaze naturale estimată este de 35 km de pe teritoriul UAT Șoldanu.
− Profilul de activitate al investitiei este de deservire a populatiei, prin asigurarea alimentarii cu gaze
naturale în conditii de sigurantă, economice si prietenoase cu mediul înconjurător. Investitia propusă
face parte din Strategia de dezvoltare a Comunei Șoldanu 2014-2020;
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3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice

Estimarea cheltuielilor pentru realizarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii propus,
luând în considerare costurile si standardele de cost pentru investitii similare este de 92.000 lei, fără
T.V.A., studiu Topografic și ridicări Topografice este de 40.000 lei fără T.V.A. și consultanță în
valoare de 40.000 lei fără T.V.A.
4. Efectul pozitiv preconizat prin realizarea investitiei publice

Datorită accesului la finantarea MDRAP cu privire la extinderile de retele de apă si canalizare ale
unitatii administrativ-teritoriale Șoldanu, infiintarea rețelei de distributie gaze naturale ar asigura toata
reteaua de utilitati publice necesare unui trai decent al populatiei si desfășurării la cote normale ale
procesului de productie al operatorilor economici din zonă, precum si atragerea altor operatori
economici atat interni, cat si externi, avand în vedere amplasamentul localitătii Șoldanu dar si viitoarei
magistrale.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
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