ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.18/31.03.2022
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de
investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu,
Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”
Consiliul local al comunei Helegiu, jud Bacau, intrunit in sedinta ordinara din
31.03.2022,
In conformitate cu prevederile;
-OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii
"Anghel Saligny", Ordinului 1333 /2021 privind Normele metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”
si ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Vazand:
-Referatul de aprobare nr. 2687/24.03.2022 al Primarului comunei Helegiu , prin
care se propune aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
la obiectivul
de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze
naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei
Helegiu, județul Bacău”;
-Referatul Compartimentului de specialitate nr. 2688/24.03.2022.
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu
nr.8/30.03.2022 si nr. 13/30.03.2022;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) coroborat art. 196
alin. 1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019- privind Codul administrativ,
cu modificari si completari ulterioare :
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cererea de finantare si devizul general estimativ, pentru
obiectivul de invenstitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale
în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu,
județul Bacău “, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 , parte integranta din
prezenta hotarare ;
Art. 2 (1) Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 40 720 361,29 lei
inclusiv TVA din care 32 471 344,47 lei inclusiv TVA - C + M .

(2) Din valoarea totala a investitiei de 40 720 361,29 lei inclusiv TVA, suma
de 38 975 500,74 lei incusiv TVA poate fi finantata de la bugetul de
stat
prin Progam, iar suma de 1 744 860,55 lei incusiv TVA va fi finantata de la
bugetul local.
Art. 3 - Se aproba cofinantarea obiectivului de investitii de la bugetul local cu
suma de 1 744 860,55 lei incusiv TVA.
Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Helegiu prin Compartimentele de specilaitate;
Art. 5 –Prezenta hotarare se somunica de catre Secretarul general al comunei va
comunica prezenta hotarare primarului comunei, compartimentele de specialitate
, Prefectului Judetului Bacau , MDRAP si va fi adusa la cunostinta publica, prin
afisare la sediul institutiei si pe pagina institutiei https://comunahelegiu.ro.
Presedinte de sedinta,
Geaboc-Badic Rodica -Mihaela

Contrasemenaza,
Secretar general al comunei
Mariana Spiridon

Adoptata cu:
voturi « pentru »
voturi « impotriva »
voturi « abtineri »
consilieri prezenti
15

consilieri validati

Anexa nr. 1

CERERE DE FINANȚARE
Programul național de investiții „Anghel Saligny“

1. Înregistrarea cererii de finanțare
U.A.T. Helegiu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Județul: Bacău
Administrației
Număr/data de înregistrare:
(Se completează numărul de către (Se completează numărul de înregistrare de la registratura
U.A.T.)
MDLPA)
2. Datele de identificare ale obiectivului de investiții
Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):
U.A.T. Helegiu, Județul Bacău
Înființare sistem inteligent de distributie gaze
naturale, în satele Helegiu, Brătila, Deleni și
Drăgugești, aparținătoare Comunei Helegiu,
Denumirea obiectivului de investiții:
Județul Bacău
Tip proiect:
proiect cu o singură categorie de investiție
a) înființarea de noi sisteme de distribuție a
Categoria de investiție:
gazelor naturale;
Stadiu de implementare:
obiectiv de investiții nou;
(străzi/DC/DJ/etc. și localitate, U.A.T.)
satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești,
Amplasament:
aparținătoare Comunei Helegiu, Județul Bacău
(perioada exprimată în luni cuprinsă între data
aprobării notei conceptuale și data încheierii
procesului-verbal privind admiterea recepției
Durata de implementare a obiectivului de
finale)
investiții (luni):
48 luni
Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/Hotărârea A.D.I./Hotărârile consiliului
local, județean ale U.A.T. membre ale
parteneriatelor, după caz
(număr/dată) ………………….
Valoarea totală a obiectivului de investiții:
40.830.998,89 lei cu TVA
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
39.034.293,35 lei cu TVA
Valoarea finanțată de la bugetul local:
1.796.705,55 lei cu TVA
Valoarea calculată conform standardului de
cost:
32.276.203,77 lei fără TVA
Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de
distribuție a gazelor naturale (calculat)
10.783,90lei fără TVA /branșament
Cost unitar aferent investiției pentru instalația
de racordare la SNT împreună cu punctul de
predare/preluare (calculat)
680,11lei fără TVA /branșament

3. Rezumatul obiectivului de investiții
Tip lucrare: înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale
Înființare sistem inteligent de distributie gaze naturale, în satele Helegiu, Brătila, Deleni și
Drăgugești, aparținătoare Comunei Helegiu, Județul Bacău
- Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale: Da/Nu
- Lungime rețea de distribuție înființare/extindere/modernizare 34.745 metri
- Număr de gospodării conectate (calculate conform art. 2 din Ordinul ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei 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“): 2.993 gospodarii
- Lungime instalație racordare SNT: 15 metri
- Consum estimat anual consumatori casnici: 1.440.494,89 mc
- Consum estimat anual consumatori noncasnici: 103.479,60 mc
- Alte capacități:
4. Date de identificare ale solicitantului
Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.)
Strada: Preot Constantin Badiu
Număr: 29 Cod poștal: 607230
Localitatea: Helegiu
Județul: Bacău
Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume și prenume: ENEA NICU CIPRIAN
Funcție: Primar
Număr de telefon fix: 0234 333 000
Număr de telefon mobil:
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primarhelegiu@yahoo.com
Persoana de contact:
Nume și prenume: ENEA NICU CIPRIAN
Funcție: Primar
Număr de telefon: 0234 333 000
Adresă poștă electronică: primarhelegiu@yahoo.com
Subsemnatul Enea Nicu Ciprian, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal
al U.A.T. Helegiu, județul Bacău,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/Reprezentant legal,
Enea Nicu Ciprian
Semnătura .......
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