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JUDETUL BACAU 

CONSILIUL  LOCAL  HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 27/22.04.2021 

privind privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul de 

fezabilitate al obiectivului  de investitii ‘’Infiintare sistem de distributie gaze 

naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  apartinatoare comunei 

Helegiu, jud. Bacau’’ 

 

 

  Consiliul local al comunei Helegiu, jud Bacau, intrunit in sedinta ordinara din   

22.04.2021,    

      În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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; - 

Vazand : 

-Referatul de aprobare nr. 2988/20.04.2021 al Primarului comunei Helegiu , prin 

care  se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul 

de fezabilitate al obiectivului  de investitii  Infiintare sistem de distributie gaze 

naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  apartinatoare comunei 

Helegiu, jud. Bacau; 

- Referatul   Compartimentului de specialitate  nr.   2989/20.04.2021. 

- Avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.11 

/21.04.2021; 

In conformitate cu prevederile; 

 În temeiul prevederilor art 129 (2) lit. b, alin(4) lit d,  art. 139 alin. (1) precum și 

cele ale art.196(1) lit.a  ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare   

 

HOTARASTE: 

 



Art. 1 - Se aproba indicatorii tehnico - economici rezultati din studiul de 

fezabilitate al obiectivului  de investitii ‘’Infiintare sistem de distributie gaze 

naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  apartinatoare comunei 

Helegiu, jud. Bacau’’ dupa cum urmeaza; 

Indicatori tehnici; 

 - Racordul de inalta presiune - Alimentare acu gaze se va realiza prin 

intermediul unei  conducte de racord de inalta presiune in lungime de 

aproximativ 0,015 km, avand Dn 100,  Pn 40 bar, cuplata in conducta de 

inalta presiune de Ø 20, Onesti - Gheraiesti (fir 1) Pn 40  bar. Racordul de inalta 

presiune va fi proiectat si executat in conformitate cu Ordinul ANRE  nr. 

118/20.12.2013 privind aprobarea normelor tehnice pentru proiectarea si executia 

 conductelor de transport gaze naturale, cu modificarile si  completarile 

ulterioare. 

 - Statia de reglare - Masurare predare gaze - SRMP va avea o capacítate de 

2000 Nmc/h si va  fi amplasata  in satul Helegiu pe un teren proprietate privata a 

comunei, va fi executata si va  functiona conform normelor. 

 - Reteaua de distributie  - pentru alimantarea cu gaze a viitorilor abonati se 

va proiecta un  sistem de distributie gaze naturale care va fi amplasat initial  pe 

strazile si ulitele importante.  Reteaua de distributie proiectata va funtiona la 

presiune medie (6,0 - 2,0 bar). Distributia va fi  de tip ramificat si va fi de tip 

ramificat si va alimenta o serie de ramuri arborescente.  Lungimea initiala a 

retelei de distributie este de 31,835 km. 

 - Capacitati;  

  - Debit maxim Q max = 2000 Nmc/h, 

  - Debit minim Q min. = 340 Nmc/h, 

  - Presiunea nominala Pn = 60 bar, 

  - Presiunea máxima de operare PMOP = 45 bar, 

  - Presiunea minima de operare pmop = 10 bar, 

  - Presiunea máxima de iesire Pmax.ies. = 6,0 bar, 

  - Presiunea minima de iesire Pmin.ies. = 2,0 bar, 

  - Conducte de distributie din polietilena L = 31,835 km. 

 

 Indicatori economici; 

 Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 17.092.797 lei inclusiv 

TVA din  care 14.015.724 lei inclusiv TVA C + M astfel: 

 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 328.799 lei incl. 

TVA, 

 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilitati necesare obiectivului - 20.398 lei 

incl. TVA, 

 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 1.104.598 lei incl. TVA, 



 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - 13.508.704 lei incl. TVA, 

 5. Alte cheltuieli - 2.004.413 lei incl. TVA, 

 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar - 

125.886 lei incl. TVA. 

 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea 

executivă prin compartimentele de specialitate. 

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului 

comunei, si Prefectului Judetului Bacau,  va fi adusa la cunostinta publica, prin 

afisare la sediul institutiei si pe pagina institutiei https://helegiu.ro.  

 

Presedinte de sedinta 

Elena Bulaiasa             Contrasemenaza 

Secretar general  

Jr.Mariana Spiridon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

14 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

14
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 

https://helegiu.ro./

