
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii  

“Înfiinţare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”   

 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii “Înfiinţare sistem de 

distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Înfiinţare sistem de 

distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, conform Anexei nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa, doamna Alina-Iuliana Munteanu, 

să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului de investiţii  propus prin prezenta 

hotărâre. 

Art. 4. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 03.12.2020, cu 11 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

        Consilier local                  Secretar general 

                    Ioan Dabija                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

Griviţa, 03 decembrie 2020 

Nr. 62 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 62/03.12.2020 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 “Înființare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, județul Vaslui” 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

 

” ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE INTELIGENT GAZE NATURALE ÎN 

COMUNA GRIVIŢA, JUDEȚUL VASLUI” 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 8 – Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 

8.2. - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 

cu alte state vecine 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

NU ESTE CAZUL 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

STATUL ROMÂN 

 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

 

2.1. Scurtă prezentare privind: 

 

a) deficienţe ale situaţiei actuale: 

Terenul de amplasament este situat în Comuna Grivița, judeţul Vaslui, zonă echipată 

edilitar – energie electrică, telefonie. 

Grivița este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Grivița 

(reședința), Odaia Bursucani și Trestiana. Se află la sud-est de municipiul Bârlad, pe DN24D 

care face legătura dintre orașele Bârlad și Galați. Prima atestare a satului datează din anul 1504. 

Având o suprafață totală de 6353 ha din care 276 ha intravilan și 6077 ha extravilan. Are in 

componența sa 1804 gospodării iar locuințe 1750. 

Clima în Grivița este temperat continentală marcată de o amplitudine termică foarte mare 

a valorilor extreme. Sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara 

aerul uscat continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un fenomen accentuat 

și frecvent; iarna sunt specifice inversiunile termice. 

Precipitațiile sunt de circa 400-500 mm anual. 



Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19‰), NV (17‰), S și 

SE (13,5‰), cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 metri pe secundă 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud 

- comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

Amplasamentul studiat se încadrează in zona seismica C, perioada de control a spectrului 

de răspuns Tc=0,7 sec, si acceleraţia orizontală a terenului ag=0,15g, regiunea fiind încadrată în 

gradul 6 de zonare seismică după scara MSK. 

Comuna Grivița dorește infiintarea sistemului de distribuție gaze naturale, având o 

lungime totală de 49 km. 

 Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei comunităţi depinde în mare măsură de 

nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării în 

condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii de noi membri în comunitate, 

potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă. 

Satele companente ale comunei Grivița studiate deţin un potenţial uman şi natural care 

poate asigura o frumoasă perspectivă în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială. 

Problema asigurării reţelelor de distribuție gaze natural în mediu rural este în ultima 

perioadă tot mai des dezbătută, în vederea găsirii unor soluţii tehnice şi a unei finanţări concrete, 

care să asigure pentru locuitori posibilitatea de branşare la reţelele de distribuție gaze naturale. 

Pentru satele compenente ale comunei Grivița lipsa acestei utilităţi i-a determinat pe edilii 

comunei să ia măsuri pentru inființarea sistemului de distribuție gaze naturale. 

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiţii rezultă din necesitatea de a se asigura 

premisele unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, 

pentru a lăsa generaţiilor următoare un mediu propice dezvoltării. 

Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată scăderea alarmantă a 

populaţiei în zonă, în special a populaţiei tinere. 

Accesul la apă curentă, accesul la electricitate, la gaze naturale, servicii de salubritate, 

apropierea de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale, etc. 

toate acestea tind să formeze un tot unitar care dau o măsură a calităţii locuirii prin accesul la 

utilităţi publice – asigură un trai de o calitate superioară. 

Una din nevoile de bază ale omului identificate tot mai mult  în ultimii ani  o reprezintă 

accesul  la rețelele de distribuție gaze naturale,  calitatea locuirii fiind afectată de absenţa 

acesteia, fapt datorat în special lipsei posibilităţilor de branşare la reţelele de  gaze naturale a 

locuinţelor.  

În aceste condiţii, administraţia comunei Grivița va face toate demersurile necesare 

pentru inființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale.      

Prin urmare se impune realizarea unui sistem inteligent de distribuție gaze naturale care 

să asigure: 

- racordarea locuințelor la sistemul inteligent de distribuție gaze naturale. 

- racordarea agenților economici și a instituțiilor publice. 

 

 

 



b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

 

Avantajele previzionate prin realizarea obiectivului de investiții propus din punct de 

vedere economic, social și de mediu: 

Obiectivul investiţiei este realizarea unor facilităţi durabile care va asigura cadrul necesar 

unei dezvoltări a zonei  in conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi la un preţ suportabil 

pentru consumatorii finali (populaţie). 

- îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul localităţii; 

- stoparea sau diminuarea migraţiei populaţiei din zona rurala către mediul urban sau în 

alte ţări; 

- atragerea şi stabilirea specialiştilor necesari in administraţie, sănătate, învăţământ; 

- crearea de noi locuri de muncă;  

- creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat prin impozite şi 

taxe pe baza dezvoltării economice; 

- reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social; 

- reducerea costurilor de exploatare; 

- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 

- creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care să 

contribuie la dezvoltarea zonei; 

- creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul rural; 

- accesul la principalele obiective economice, sociale, culturale; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de utilităţi conduc la: 

- scăderea şomajului,  

- stimularea activităţii producție cu  posibilitatea de atragere de noi  investitori. 

 

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

 

Dezavantajele și impactul previzionat prin nerealizarea obiectivului de investiții propus 

din punct de vedere economic, social și de mediu: 

- pastrarea decalajului dintre Romania si U.E., decalaj care se incearca a fi diminuat odata 

cu pozitia Romaniei de stat membru U.E;  

- imposibilitatea dezvoltarii economice a zonei datorita mediului neprielnic investitiilor 

straine; 

- izolarea comunității de centrele dezvoltate apropiate; 

- imposibilitatea cetățenilor  de a se aproviziona cu material lemnos pe timp de iarnă 

datorită lipsei pădurilor din zonă. 

- impact direct și indirect asupra subdezvoltării economice, sociale și culturale; 

- reducerea nivelului investiţional şi neatragerea de noi investitori autohtoni şi străini, 

care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

- creșterea migraţiei populaţiei din zona rurala către mediul urban sau în alte ţări; 

- creșterea migrației specialiştilor necesari in administraţie, sănătate, învăţământ; 

- crearea de noi locuri de munca;  



- scăderea veniturilor populaţiei şi implicit a contribuţiei la bugetul de stat prin impozite 

şi taxe pe baza subdezvoltării economice; 

- neasigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli în condiţii de 

confort şi siguranţa; 

- creșterea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social; 

creșterea şomajului, 

 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 

similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 

necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: 

 Nu este cazul.  

 

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus: 

Obiectivul de investiții propus se încadrează în strategia locală de dezvoltarea a Comunei 

Grivita încadrându-se ca prioritate de intervenție în Planul Urbanistic General. 

 

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 

română la realizarea obiectivului de investiţii: 

 Nu este cazul. 

 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei: 

Beneficii socio-economice ale proiectului: 

Aceste beneficii socio-economice ale proiectului trebuie percepute şi interpretate în 

funcţie de impactul lor asupra întregii comunităţi. Ca un rezultat direct putem preciza: 

- creşterea nivelului de trai al populaţiei racordate şi pe viitor a populaţiei învecinate. 

- creşterea potenţialului economic al zonei, întrucât din punctul de vedere al 

infrastructurii  de distribuție gaze naturale este un factor hotărâtor. Acest aspect se poate 

concretiza în investiţii directe făcute în localitatățile comunei. 

 

Beneficii indirecte pentru economia regională: 

Înființarea sistemului inteligent gaze naturale în comuna Grivița, creează premizele 

dezvoltării de noi activităţi economice în regiune sau extinderea celor deja existente ca urmare a 

asigurării infrastructurii necesare. Din punct de vedere economic aceasta se traduce prin noi 

locuri de muncă, diminuarea ratei şomajului şi creşterea nivelului de viaţă. 

Prezenta investiţie este de asemenea benefică pentru activităţile de tipul: 

- agricultură 

- zootehnie 

- activităţi meşteşugăreşti 

- prelucrarea produselor agricole; 

- servicii. 



Pe plan social, o potenţială creştere economică se va materializa în primul rând prin 

creşterea veniturilor pe cap de locuitor, deci implicit asupra suportabilităţii la plată, putându-se 

astfel demara noi proiecte de infrastructură în zonă, cu efecte multiplicatoare la prezentul 

proiect. 

 

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 

considerare, după caz: 

- costurile unor investiţii similare realizate; 

Nu există în zonă obiective cu același funcțiuni sau funcțiuni similare. 

- standarde de cost pentru investiţii similare. 

 Total valoare estimată inclusiv T.V.A.: 43.132.885,07 lei din care:  

- Cap. 1. – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 142.800,00 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 2. – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii: 35.700,00 

lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 3. – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 3.076.395,63 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 4. – Cheltuieli pentru investiția de bază  38.861.387,53 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 5 – Alte cheltuieli: 826.593,85 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: 190.008,06 lei inclusiv T.V.A. 

 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate 

în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 

obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: 

- Cap. 3. – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 2.585.206,41 lei fără T.V.A, din 

care: 

- Cap. 3.1. – Studii de teren: 145.000,00 lei fără T.V.A; 

- Cap. 3.2 – Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri şi autorizaţii: 

120.000,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.3 – Expertizare tehnică: 0,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.4. – Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al cladirilor: 0,00 lei fără 

TVA; 

- Cap. 3.5. – Proiectare: 1.651.706,41  lei fără TVA, astfel: 

 - 3.5.1. – Tema de proiectare: 0,00 lei fără TVA; 

 - 3.5.2. – Studiu de prefezabilitate: 0,00 lei fără TVA; 

- 3.5.3. – Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general: 130.000,00 lei fără TVA; 

- 3.5.4. – Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor /acordurilor 

/autorizaţiilor: 135.000,00 lei fără TVA; 

- 3.5.5. – Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie: 

90.000,00 lei fără TVA; 

- 3.5.6. – Proiect tehnic şi detalii de execuţtie: 1.296.706,41 lei fără TVA; 



- Cap. 3.6. - Organizarea procedurilor de achiziţie: 60.000,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.7. – Consultanță SSM: 378.500,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.8. – Asistență tehnică: 230.000,00 lei fără TVA, astfel: 

 - 3.8.1. - Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 100.000,00 lei fără TVA; 

 - 3.8.2. - Dirigenţie de şantier: 130.000,00  lei fără TVA; 

 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată): 

 

Surse financiare din fonduri bugetare: 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritara 8 – Sisteme 

inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, Obiectivul Specific 

8.2. - Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale 

cu alte state vecine. 

 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente 

 

 Străzile din Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, în lungime totală de aprox. 49 km de-a 

lungul cărora se va realiza investiţia, se regăsesc în Monitorul  Oficial al României, nr. 633 bis, 

27 august 2002, anexa 37 însuşit de Consiliul Local al Comunei Griviţa, prin Hotărârea 

nr.14/2001. 

 

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: 

 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan): 

 Străzile din Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, în lungime totală de aprox. 49 km de-a 

lungul cărora se va realiza investiţia, se regăsesc în Monitorul  Oficial al României, nr. 633 bis, 

27 august 2002, anexa 37 însuşit de Consiliul Local al Comunei Griviţa, prin Hotărârea 

nr.14/2001. 

 

b) surse de poluare existente în zonă: 

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Diminuarea 

impactului negativ asupra mediului pana la reducerea totala, prin diminuarea consumului de 

resurse, produs de constructia, functionarea si intretinerea facilitatilor de furnizare a apei 

potabile. 

 

c) particularităţi de relief: 

Grivița este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Grivița 

(reședința), Odaia Bursucani și Trestiana. Se află la sud-est de municipiul Bârlad, pe DN24D 

care face legătura dintre orașele Bârlad și Galați. Prima atestare a satului datează din anul 1504. 



Având o suprafață totală de 6353 ha din care 276 ha intravilan și 6077 ha extravilan. Are în 

componența sa 1804 gospodării iar locuințe 1750. 

Clima în Grivița este temperat continentală marcată de o amplitudine termică foarte mare 

a valorilor extreme. Sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara 

aerul uscat continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un fenomen accentuat 

și frecvent; iarna sunt specifice inversiunile termice. 

Precipitațiile sunt de circa 400-500 mm anual. 

Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19‰), NV (17‰), S și 

SE (13,5‰), cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 metri pe secundă. 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui. 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud 

- comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

Amplasamentul studiat se încadrează in zona seismica C, perioada de control a spectrului 

de răspuns Tc=0,7 sec, si acceleraţia orizontală a terenului ag=0,15g, regiunea fiind încadrată în 

gradul 6 de zonare seismică după scara MSK. 

 

 d) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 

Pe traseul studiat se regăsesc următoarele tipuri de utilități: 

- rețea de distribuție energie electrică aeriană/îngropată. 

 

e) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: 

În această fază nu au putut fi identificate rețele edilitare care să necesite lucrări de 

relocare sau punere în siguranță a acestora. 

 

f) posibile obligaţii de servitude: 

Suprafața ocupată de obiectiv nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în 

curs de soluționare în intanțele judecătorești. 

 

g) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv 

al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 

intervenţii, după caz: 

În această fază nu au fost identificate construcții existente care să necesite lucrări de 

relocare sau punere în siguranță a acestora ca urmare a implementării obiectivului de investiții. 

 

h) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 

aferent: 

Lucrările prevăzute a se executa la implementarea obiectivului de investiții propus se 

încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al comunei Grivita, județul Vaslui. 

 



h) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate: 

În zona invecinată obiectivului de investiții cât și pe amplasamentul acestuia nu au fost 

identificate monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice. 

Amplasamentul propus nu se află în interiorul unei arii sau zone protejate. 

 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 

funcţional 

 

a) destinaţie şi funcţiuni: 

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de utilităţi. 

 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 

La elaborarea documentaţiilor se vor respecta cerinţele precum şi reglementările tehnice 

în vigoare. 

Următoarele obiective specifice vin în susţinerea obiectivului general: 

1.  Funcţionarea sistemului public de distribuție gaze naturale  se va încadra în parametrii 

estimaţi, atât din punct de vedere capacitiv cât şi calitativ, în vederea eliminării 

disfuncţionalităţilor. 

 

Situaţia  proiectată: 

Conductele ce vehiculează gaze naturale se montează îngropat la adâncimea de 0,90 m de 

la generatoarea superioară la cota naturală a terenului, protejate într-un strat de nisip cu 

grosimea de 10-25 cm, fiind însoţite de un fir trasor, pentru detectare. 

 Deasupra conductelor la înălţimea de 0,40 m se aşează bandă de avertizare, pe care este 

scris “ATENŢIE GAZ METAN”, de culoare galbenă. 

 Îmbinarea tuburilor din PEHD se realizează prin sudură cap la cap sau prin 

electrofuziune, folosind fitinguri injectate care au inclus şi elementul de încălzire, ce constă într-

o rezistenţă electrică, care în momentul în care este alimentată cu energie electrică produce 

topirea locală a materialului, realizând procesul de sudură. 

 Compactarea terenului se realizează în straturi, manual până la banda de avertizare după 

care se execută folosind maiul mecanic. 

 La intersecţia cu alte utilităţi se folosesc tuburi de protecţie din PE, PVC sau OL după 

natura utilităţilor întâlnite, iar la capetele tuburilor se montează răsuflători, care pot fi: 

- carosabile, când se montează în trotuar sau carosabil; 

- necarosabile pentru montajul în spaţii verzi. 

 Ultimele operaţii constau în aducerea terenului la forma iniţială şi marcarea conductei pe 

elemente fixe, stabile, cum ar fi garduri din beton, clădiri în zonele locuite, stâlpi, etc. 

 Traseul conductei: 

- traseul respectă distanţele minime conform pt. 3,12. 

- clădiri - montaj de tip B, 1,00 m, 

- copaci, stâlpi electrici, 0,50 m 

- materiale:- ţeavă PE 100 SDR 11 Dn 63-200 mm, 



 - Teuri bransament electrofuziune PE100 SDR11 Dn 63-200 

- mufe electrofuziune PE100 SDR11 Dn 63-200mm, 

- raiser PE100 SDR11 Dn 32x3,3mm, 

- conductor Cu, CY 1x2.5.                                 

 Terasamente: 

Conform art. 6.17 din NTPEE-2018 pentru conductele din PE, adâncimea minimă de 

pozare este de 0,90 m, iar lăţimea şanţului 0,40 m, la suprafaţa şi 0,30 m la radier. 

Radierul şanţului şi pereţii vor fi fără denivelări pentru a asigura distanţa între 

generatoare şi pereţii şanţului de 10 cm. Dupa montarea conductei din PE, pe radierul şanţului se 

va aplica un strat de nisip de 10cm. Primul strat de pământ rezultat din săpătură va avea 

grosimea de 20 cm, peste care se aşează banda avertizoare din polipropilenă, apoi se va continua 

umplerea succesivă în straturi de 20 cm şi se va compacta.  

 Montajul răsuflătorilor: 

Se vor monta urmatoarele răsuflători pe traseul conductei: 

- o răsuflătoare în punctul de cuplare; 

- o răsuflătoare la capătul conductei. 

- o răsuflătoare la capetele tuburilor de protecţie. 

 Sudura prin electrofuziune la conducta PE: 

- Sudura ţevilor şi pieselor de legătură se va realiza prin electrofuziune. 

 Sudarea prin electrofuziune constă în încălzirea spirei metalice încorporate pe suprafaţa 

interioară a fitingului având ca efect topirea stratului superficial de polietilenă şi realizarea 

sudurii. 

Se vor folosi următoarele tipuri de materiale: 

- ţeavă şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD 100 SDR11 SR ISO 4437, cu 

diametre cuprinde între DN 63 şi Dn 200. 

- ţeavă de otel (neagră, sudată) pentru tuburile de protecţie şi răsuflători; 

- nisip spălat, provenit de la agenţii economici autorizaţi. 

 

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 

În conformitate cu durata normală de funcționare de 100, potrivit din clasificarea 

mijloacelor fixe utilizate în economie și duratele normale de funcționare ale acestora, care 

corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 

 

d) nevoi/solicitări funcţionale specific: 

Asigurarea de utilităţi – respectiv distribuție de gaze naturale in sistem centralizat 

locuitorilor din localitățile ce aparțin de comuna Grivița. 

 

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a 

 

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii: 

Nu este cazul. 



- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii 

existente: 

 Nu este cazul. 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 

sau în zone protejate: 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 2 la Hotărâre nr. 62/03.12.2020 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 

 “Înfiinţare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui” 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

 

 “ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE INTELIGENT GAZE NATURALE ÎN 

COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL VASLUI” 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 8 – Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 

8.2. - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 

cu alte state vecine 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

NU ESTE CAZUL 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

COMUNA GRIVIŢA 

 

PREVEDERI GENERALE: 

 Sistemul de distribuţie gaze naturale nou propus spre înfiinţare va alimenta cu gaze 

naturale consumatorii din satele aparţinătoare comunei Griviţa: Griviţa, Trestiana şi Odaia 

Bursucani. 

1. Componenta de transport 

 Conform avizului tehnic de principiu nr. DD 18809/25.03.2020, emis de TRANSGAZ, 

soluţia tehnică pentru înfiinţarea sistemului de distribuţie al comunei Griviţa, impune racordarea 

la conducta de înaltă presiune 20 - Munteni-Bârlad, PN 40 bar, a unui modul SRMp de PN 40 

bar, cu o capacitate tehnologică de 5000 mc/h, care va fi amplasat în intravilanul localității 

Grivița, prin intermediul unei conducte de racord DN 100, PN 40 bar, în lungime de circa 7.50 

km. 

         Punctul de cuplare se regăsește pe partea desenată pe planul de situație. 

 

 Caracteristicile Conductei Racord de înaltă presiune, precum şi amplasarea Staţiei de 

Reglare Măsurare Predare se vor definitiva de către proiectantul de specialitate. 



 Valoarea racordului şi SRMP utilizată în întocmirea devizului general are la bază 

“Nivelul componentelor sau tarifelor aferente procesului de racordare la sistemul de transport 

al gazelor naturale, stabilite conform metodologiei aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE 

nr.71/2018”. 

 Racordul va fi din conducta de oţel şi va fi montat îngropat, pe un traseu rectiliniu. 

Conducta de oţel se va izola anticoroziv conform normelor in vigoare. 

Parametri privind reţelele: 

 Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 

bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi  

Reţeaua de distribuţie gaze naturale se va execută în domeniu public, în lungul drumurilor 

şi va avea o lungime totală de 48.849km şi va fi executată din conductă de polietilena PE 100, 

SDR11, având următoarele diametre: 

 

Diametru conductă Lungime (km) Total (km) 

DN 63 19.751  

 

 

48.849 

DN 90 12.701 

DN 110 3.462 

DN 140 1.937 

DN 160 9.265 

DN 180 0.942 

DN 200 0.765 

OL 4`` 0.026 

 

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Pentru realizarea obiectivului de investiţii este necesară ocuparea unei suprafeţe totale de 

teren de cca. 24.524,00 mp, din care: 

-teren ocupat definitiv: (reţele de gaze naturale): 48,849 ml x 0.5m=24.424.00 mp.  

 

Lăţimea de 0.5 m constituie şanţul şi depozitarea pământului rezultat din săpătură. 

 

Terenul ocupat temporar are următoarea folosinţă: 

-spaţiu verde (în afara zonei de siguranţa a DJ şi limite de proprietate - pentru reţele de 

gaze naturale). 

 

Terenul pe care urmează să fie amplasată conducta constituie domeniul public. 



Situaţia ocupărilor definitive de teren 

Obiect. 01 Staţie de măsurare – SRMP - Suprafaţa ocupată definitiv de acest obiect va fi 

de circa 100 mp. 

Obiect. 02 Reţea de distribuţie - suprafaţa terenului pe care o va ocupa sistemul de 

distribuţie este de 24.424.00 mp. 

 Situaţia sintetică privind numărul de locuitori, gospodării, instituţii publice şi agenţi 

economici din comuna Griviţa:  

Consumatori potențiali 

Comuna Grivița 
Total 

Nr. locuitori 3293 

Nr. gospodării existente 1528 

Nr. branșamente 1460 

Nr. instituții publice (15 echivalent a 21 de 

branșamente) 
12 

Nr. agenţi economici 34 

Total branşamente  1506 

 


