
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate şi demararea 

procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente obiectivului 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; 

- Ghidul Solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru “Dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, 

distribuție și consum final”, în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor 

naturale, Obiectiv Specific - 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de 

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Cod apel: POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 proiectul: „Înfiinţare sistem de distribuţie inteligent gaze naturale în 

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente 

şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectiv specific - 8.2 

Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu 

alte state vecine, Cod apel: POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale. 

 Art. 2. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică (studiul de fezabilitate) şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitii: „Înfiinţare sistem de distribuţie inteligent 

gaze naturale în Comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, conform Anexei 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. – Se aprobă asigurarea şi susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile care pot 

apărea pe durata implementării investiţiei: „Înfiinţare sistem de distribuţie inteligent gaze 

naturale în Comuna Griviţa, judeţul Vaslui” din bugetul local al comunei Griviţa, în vederea 

implementării proiectului în condiţii optime. 

Art. 4 – Se aprobă demararea procedurilor de includere în buget a tuturor cheltuielilor 

necesare implementării proiectului: „Înfiinţare sistem de distribuţie inteligent gaze naturale în 

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui”. 



Art. 5 – Se împuterniceşte doamna Alina-Iuliana Munteanu, primarul comunei Griviţa, să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Griviţa. 

Art. 6. - Primarul comunei Griviţa, cu sprijinul compartimentului de specialitate, va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. - 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 extraordinară din data de 16.12.2020, 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, 16 decembrie 2020 

Nr. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 67/2020 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

aferenţi proiectului: „Înfiinţare sistem de distribuţie inteligent gaze naturale în  

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui” 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Valoare totala proiect fără TVA = 36.246.121,90 lei 

Valoare totală proiect  inclusiv TVA = 43.078.682,73 lei   

Din care C+M: 

Valoare fără TVA = 25.934.128,18 lei 

Valoare inclusiv TVA = 30.861.612,53 lei 

 

INDICATORI TEHNICI 

Lungimea reţelelor inteligente de transport şi distribuţie a gazelor naturale = 48,849 km  

Număr total de branşamente = 1.506  

Nivelul de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie gaze naturale = 0,09% 

Soluţia tehnică conform Scenariului recomandat din Studiul de fezabilitate presupune realizarea 

următoarelor lucrări: 

 - Conductă de racord înaltă presiune având PN 40 bar, DN 150 în lungime de cca 2,74 

km; 

 - Staţie de reglare măsurare şi predare (SRMP), care va fi dotată cu sisteme de 

monitorizare şi control tip SCADA, ce va asigura un debit de 2.000 mc/h, amplasată în 

intravilanul satului Griviţa; 

 - Sistem de distribuţie inteligent ce se va realiza din conducte PEHD100 SDR11, în satele 

Griviţa, Trestiana şi Odaia Bursucani, având următoarea gamă de tipodimensiuni, reieşite din 

breviarul de calcul: 

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 

 

- 1.506 de branşamente de gaze naturale presiune redusa, material polietilenă de înaltă 

densitate PE100 SDR11, cu diametre Dn 32/63mm, funcţie de necesarul de gaz stabilit. Pentru 

fiecare bransament s-a luat în calcul montarea unui contor inteligent. 


