
             ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul  

„ Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Petresti cu localitatile apartinatoare  

Petresti, Potlogeni Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada Izvorului”, 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 

AVAND IN VEDERE:      

      - Referat de aprobare al primarului comunei Petreşti prin care solicita aprobarea cererii de 

finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul “„Extindere retea de distributie gaze 

naturale in comuna Petresti cu localitatile apartinatoare Petresti, Potlogeni Deal , Ionesti, 

Gherghesti, Greci, puntea de Greci si Coada Izvorului'”   

      - Raportul de specialitate al compartimentului evidenta patrimoniu din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Petresti; 

     -  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 

  -  Ordonanta de Urgenta Nr. 95/03.09.2021 pentru aprobarea Programului național de 

investiții „Anghel Saligny”, cu modificarile si completarile  ulterioare;  

-     Ordin comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei si ministrului 

energiei 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 

-   Ordinul MDLPA nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent 

obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" 

- prevederile art.44 din Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și 

completările ulterioare; 

     -prevederile art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.n) si art.139 alin (1) din din OUG nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     In temeiul art.196,alin.1,lit.a din OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                     PROPUN: 

 

Art. 1 Se aprobă cererea de finantare pentru proiectul intitulat: „ Extindere retea de 

distributie gaze naturale in comuna Petresti cu localitatile apartinatoare  Petresti, Potlogeni 

Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada Izvorului”, conform anexei nr. 1 ce 

face parte din prezenta hotarare, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului 

National de Investitii Anghel Saligny. 

Art. 2 Se aprobă devizul general estimativ precum si valoarea totala a 

investitiei „ Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Petresti cu localitatile 

apartinatoare  Petresti, Potlogeni Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada 

Izvorului”,  in cuantum de 39.666.675,67 lei (TVA inclus), conform anexei nr. 2 la 
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prezenta hotarare. 

         Art.3  Se aproba asigurarea de la bugetul local a sumei de 852.436,89 lei(TVA inclus) 

reprezentand cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului. 

Art. 4 Se imputerniceste primarul comunei Petresti, dl. Andrei Lucian Daniel, sa 

semneze toate actele necesare pentru obtinerea finantarii si incheierea contractului de 

finantare, sa semneze contractul de finantare si toate inscrisurile necesare pentru obtinerea 

finantarii, implementarea proiectului si decontarea cheltuielilor aferente. 

Art.5 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 
general al comunei Petresti; 

Art.6 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 
consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării. 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                            Zamfirescu Mihaela 

 

 

  



Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
CERERE DE FINANȚARE 

Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: COMUNA PETRESTI 

JUDEȚUL: DAMBOVITA MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

3936/20.04.2022 

(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T: COMUNA PETRESTI JUDETUL 

DAMBOVITA 
Denumirea obiectivului de investiții: „EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE  GAZE 

NATURALE ÎN COMUNA  PETREŞTI CU 
LOCALITAȚILE APARȚINATOARE PETREŞTI, 
POTLOGENI DEAL, IONEŞTI, GHERGHEŞTI, GRECI, 
PUNTEA DE GRECI SI COADA IZVORULUI ’' 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție;  

 
 
 
 
 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze 
naturale;  

b) extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în 
localitățile din cadrul unei unități administrativ-

teritoriale;  

c) modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor 

naturale existente prin transformarea  în sisteme 

inteligente de distribuție a gazelor naturale. 

Stadiu implementare: 
Obiectiv de investiții nou;  
Obiectiv de investiții în continuare. 

Amplasament: 
COMUNA  PETREŞTI CU LOCALITAȚILE 
APARȚINATOARE PETREŞTI, POTLOGENI 
DEAL, IONEŞTI, GHERGHEŞTI, GRECI, 
PUNTEA DE GRECI SI COADA IZVORULUI ’' 

 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data 

aprobării notei conceptuale și data încheierii 
procesului-verbal privind admiterea recepției finale) 
36 LUNI 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 
consiliului local, județean ale UAT 
membre ale parteneriatelor, după caz 

(Număr/dată) 
37/20.04.2022 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: (se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
39,666,675.67 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
38,814,238.78 



Valoarea finanțată de la bugetul local: 
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
852,436.89 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
33,384,687.28 

 
Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua 
de distribuție inteligentă gaze naturale  
(calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 

24,711.09 / branșament 
 

 
Cost unitar aferent investiției pentru 
instalația de racordare la SNT împreună cu 
punctul de predare/preluare (calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA 

0.00/ branșament  
 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale / extinderea sistemului de 

distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-

teritoriale/modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente prin transformarea  

în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

 

 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da/ Nu; 

- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare : 31290 metri; 

- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

1351 
- Lungime instalație racordare SNT…………..metri; 

- Consum estimat anual consumatori casnici   : ..................mc; 

- Consum estimat anual consumatori non-casnici: ................ mc; 

- Alte capacități: ........................ 
 

 

 

 
 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Principala Număr:1 Cod poștal:137350 

Localitatea: Petresti Județul: Dambovita 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: ANDREI LUCIAN DANIEL 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon fix: 0245730084 

Număr de telefon mobil: 0744558441 

Adresă poștă electronică (obligatoriu):primariapetresti@primariapetresti.ro 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: BRICEAG IONUT CATALIN 

Funcție: Consilier achizitii publice 

Număr de telefon: 0721651069 
 
Adresă poștă electronică: 



 
Subsemnatul Andrei Lucian Daniel, având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al 

U.A.T. Petresti ,județul Dambovita , 

 
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 instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaționale, 
Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

 

 

 
Primar, 

Andrei Lucian Daniel 
  

Semnătura …………. 
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