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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentatiei aferente cererii de finantare prin Programul 

national de investitii „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectivului de  

investitie cu denumirea "Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna 

Hidiselu de Sus, judetul Bihor" 

 

 

           Având în vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

 - raportul de specialitate nr. 2556/13.04.2022 întocmit de Compartimentul 

Implementare Fonduri Europene; 

           - avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- Ordononaței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”; 

- art. 7  si art. 10 din Ordinul comun al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei si al Ministerului Energiei cu nr. 278/167/2022 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 

alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. d), alin. 

(7) lit. n), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă cererea de finanțare in vederea includerii la finantare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1, pentru 

realizarea obiectivului de investitie cu denumirea "Retea de alimentare cu gaze 

naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor". 

Art.2. In vederea depunerii cererii de finantare prevazuta la art. 1, precum si 

pentru realizarea obiectivului de investie, se aproba urmatoarele: 

a) Devizul general estimativ aferent obiectivului de investitie, conform anexei 

nr. 2. 

b) Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuți în 

scenariul 1 al studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie, conform anexei 

nr. 3. 

Art.3. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul comunei Hidiselu de Sus. 

 



2 

 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului - Judetul Bihor; 

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Compartimentul Implementare Fonduri Europene; 

d) Monitorul Oficial Local. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

                     Florian Curpaș                                                   p. SECRETAR 

                                                                                                Emanuel Dringo 

 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 34/2022 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla   absoluta  □ calificata 19/04/2022  

2 Comunicarea catre primar2) 20/04/2022  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 20/04/2022  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ....../...../........ - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) 20/04/2022  

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz 20/04/2022  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 

de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 34 

Hidiselu de Sus, 19 aprilie 2022 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd
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 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.  ___/2022 

 

 

CERERE DE FINANȚARE 

Programul național de investiții „Anghel Saligny“ 

 

 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE 

U.A.T.: COMUNA HIDISELU DE SUS 

JUDEȚUL: BIHOR 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 

ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr/data înregistrare:   (Se completeaza numarul de inregistrare de la registratura 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei.)  
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T.) Comuna Hidiselu De Sus 

Denumirea obiectivului de investiții: Rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Hidișelu de 

Sus, judetul Bihor 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: a) infiintarea de noi sisteme de distributie a gazelor naturale; 

Tip investiție: obiectiv de investiții nou;  

Amplasament:  Localitatile Hidiselu de Sus, Hidiselu de Jos, Mierlau, 

Santelec, Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 

33 luni (15 luni executie) 

Hotărârea consiliului local H.C.L. nr. __/__.04.2022 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 42.829.786,69 LEI, T.V.A. INCLUS 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 40.955.937,87 LEI, T.V.A. INCLUS 

Valoarea finanțată de la bugetul local:  1.873.848,82 LEI, T.V.A. INCLUS 

Valoare calculată conform standardului de cost 36.100.000,00 LEI FARA T.V.A 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 24.481,96 LEI FARA T.V.A 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Tip lucrare: infiintarea de noi sisteme de distributie a gazelor naturale; 

- Sistem inteligent de distributie a gazelor naturale: Da 

- Lungime retea de distributie infiintare – 61.298 metri; 

- Numar de gospodarii conectate (calculate conform art. 2 din Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor 

publice si administratiei si al ministrului energiei nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost 

aferent obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny"): 1227; 

- Lungime instalatie racordare SNT 0 metri 

- Consum estimat anual consumatori casnici 1405220 mc 

- Consum estimat anual consumatori noncasnici 206482 mc 

- Alte capacitati: Obiective social economice 82004 mc  



4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.) 

Strada: - Număr: 328 Cod poștal: 417275 

Localitatea: Hidiselu de Sus Județul: Bihor 

Reprezentantul legal al solicitantului:  

Nume și prenume: PETROI ADRIAN 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon fix: 0259/335.855 

Număr de telefon mobil: 0733/554.940 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): hidiseludesus@cjbihor.ro 

Persoana de contact:  

Nume și prenume: CLITAN ADRIAN 

Funcție: CONSILIER 

Număr de telefon: 0733/554.946 

Adresă poștă electronică: clitan.adrian@yahoo.com 

 

Subsemnatul, PETROI ADRIAN, având funcția de PRIMAR, în calitate de 

reprezentant legal al U.A.T. COMUNA HIDISELU DE SUS, județul BIHOR, 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 

instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale,confirm că respect 

prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,confirm că informațiile incluse 

în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte. 

De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru 

care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

Primar  

PETROI ADRIAN 

______________ 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


Anexa nr. 2.1

Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 buget local auto nu
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 buget de stat auto da

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea 
inițială

0,00 0,00 0,00 buget local auto da

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 74.000,00 14.060,00 88.060,00 buget de stat auto da

TOTAL CAPITOL 1     74.000,00 14.060,00 88.060,00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00 buget de stat auto da

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 164.000,00 31.160,00 195.160,00 buget local auto nu

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

27.500,00 5.225,00 32.725,00 buget local auto nu

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 buget local auto nu

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

0,00 0,00 0,00 buget local auto nu

3.5 Proiectare 755.000,00 143.450,00 898.450,00
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 buget local auto nu
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 buget local auto nu

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

130.000,00 24.700,00 154.700,00 buget local auto nu

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

131.000,00 24.890,00 155.890,00 buget de stat auto nu

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

18.000,00 3.420,00 21.420,00 buget de stat auto nu

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 476.000,00 90.440,00 566.440,00 buget de stat auto nu
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 132.000,00 25.080,00 157.080,00 buget local auto nu
3.7 Consultanţă 400.000,00 76.000,00 476.000,00 buget local auto nu
3.8 Asistenţă tehnică 223.600,00 42.484,00 266.084,00 buget local auto nu

TOTAL CAPITOL 3     1.702.100,00 323.399,00 2.025.499,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 31.685.538,97 6.020.252,40 37.705.791,37
4.1.1 Rețea de distribuție gaze naturale 26.361.036,07 5.008.596,85 31.369.632,92 buget de stat retea da
4.1.2 Instalația de racordare la SNT 5.324.502,90 1.011.655,55 6.336.158,45 buget de stat SNT da
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00 buget de stat retea da
4.2.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00 buget de stat SNT da

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

29.698,80 5.642,77 35.341,57

4.3.1 Rețea de distribuție gaze naturale 29.698,80 5.642,77 35.341,57 buget de stat retea nu
4.3.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00 buget de stat SNT nu

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00 buget de stat retea nu
4.4.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00 buget de stat SNT nu
4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00 buget de stat retea nu
4.5.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00 buget de stat SNT nu
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00 buget de stat retea nu
4.6.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00 buget de stat SNT nu

TOTAL CAPITOL 4      31.715.237,77 6.025.895,17 37.741.132,94

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : ”Rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Hidișelu de Sus, jud. Bihor”

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

C+MRetea/SNT

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Defalcarea pe 
surse de finanțare

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



5.1 Organizare de şantier 151.711,37 28.825,16 180.536,53

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier 74.247,00 14.106,93 88.353,93 buget de stat auto da

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 77.464,37 14.718,23 92.182,60 buget local auto nu

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 680.070,01 0,00 680.070,01

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0,00 0,00 0,00 buget local auto nu

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții

158.798,93 0,00 158.798,93 buget de stat auto nu

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții

158.798,93 0,00 158.798,93 buget de stat auto nu

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 31.759,79 0,00 31.759,79 buget de stat auto nu

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

330.712,36 0,00 330.712,36 buget local auto nu

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.634.691,89 310.591,46 1.945.283,35 buget de stat auto nu
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 142.188,96 27.015,90 169.204,86 buget local auto nu

TOTAL CAPITOL 5      2.608.662,23 366.432,52 2.975.094,75

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 buget local auto nu
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 buget de stat auto nu

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 36.100.000,00 6.729.786,69 42.829.786,69

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 31.833.785,97 6.048.419,33 37.882.205,30

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 42.829.786,69

buget de stat 40.955.937,87

buget local 1.873.848,82

Preturi fără TVA
Rețea de 

distribuție gaze 
naturale

Instalația de 
racordare la SNT 

Total cu standard 
de cost 

Total

Valoare CAP. 4 26.390.734,87 5.324.502,90 31.715.237,77 31.715.237,77
Valoare investitie 30.039.362,65 6.060.637,35 36.100.000,00 36.100.000,00

Cost unitar aferent investiției 24.481,96 4.939,39 29.421,35 29.421,35
Cost unitar aferent investiției (EURO) 4.946,05 997,90 5.943,95 5.943,95

Data 01.12.2021
Curs Euro 4,9498

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 
în standardul de cost (gospodării conectate)

1227

Beneficiar: Proiectant:
UAT COMUNA HIDIȘELU DE SUS S.C. GAZMIND S.R.L.

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5
Alte cheltuieli
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___/2022 

 

Anexa 2.2. 

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico‐economici ai obiectivului de investiţii 

Nr. 

Crt. 

Denumirea obiectivului de investiţii: “Rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna 

Hidișelu de Sus, jud. Bihor “ 

1  Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)  SF 

2  Beneficiar (U.A.T.)  
UAT Hidișelu de 

Sus 

3  Amplasament:  

loc. Hidișelu de Sus, 

Hidișelu de Jos, 

Mierlău, Santelec, 

Șumugiu 

4  Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA)  42829786,69 

din care C+M (lei, inclusiv TVA)  37882205,3 

5  Curs BNR lei/euro din data 1.12.2021 4,9498/1.12.2021 

6  

Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei 

(cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 

40.955.937,87 

7  Valoare finanţată de UAT Hidișelu de Sus (lei, inclusiv TVA)  1.873.848,82 

 

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, branşamente şi racorduri la sistemul de transport 

al gazelor naturale 

Nr. 

Crt. 

Indicatori tehnici specifici categoriei de 

investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

U.M Cantitate 
Valoare (lei, inclusiv 

TVA) 

1 Sursă de alimentare distribuţie/transport   
Racordarea în sistemul 

de distribuție SD 

Sânmartin proiectat (PC‐



1) și realizarea unei 

rețele de distribuție 

gaze naturale în regim de 

medie presiune în com. 

Hidișelu de Sus 

2 Lungime conductă distribuţie gaze naturale m 61.298m 31.404.974,49 

3 Branşamente clienţi casnici buc. 1200 3.903.941,15 

4 Branşamente clienţi noncasnici buc. 27 87.838,68 

5 
Posturi de reglare‐măsurare (cu debit < 

1.000 mc) 
buc. 1227 2.344.378,63 

6 
Staţii de reglare‐măsurare (cu debit > 

1.000 mc) 
buc. / / 

7 Răsuflători buc. 807 111.374,91 

8 

Punctaj obţinut în urma analizării 

obiectivului de investiţii în cadrul altor 

proiecte cu finanţare din fonduri europene 

 / / 

9 

Standard de cost aprobat prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

administraţiei şi al ministrului energiei nr. 

1.330/947/2021 privind aprobarea 

standardului de cost afferent obiectivelor 

de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 

e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny"  

(euro fără TVA) 

  6400 euro 

Verificare încadrare în standard de cost 

10 

Valoarea totală a investiţiei în euro, 

inclusiv TVA, raportată la numărul de 

gospodării conectate (euro fără TVA) 

  5943,95 euro 

 

Primar, 

Numele şi prenumele Petroi Adrian 

Semnătura __________ 
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