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H O T Ă R Â R E 

Nr.48 din 25.05.2021 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru 

proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-

zona Strada Stufului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. 

Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia 

 

Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ întrunit în ședință ordinară în data de 

25.05.2021 

    Având în vedere prevederile: 

− Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Ordinul ANRE nr. 36/2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 

condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea 

reţelelor de distribuţie a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

− HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico 

- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

   Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr. 3961  din 13.05.2021 a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea 

sa de iniţiator;  

b) raportul de specialitate  nr. 3962  din 13.05.2021 al compartimentului de specialitate cu 

atribuţii în domeniu;  

c) avizul  comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

   In temeiul art. 129, alin. (2), lit. e”, și alin. (9), lit. ,,a”, ale art.139 , ale art. 140, alin. (1),  si ale 

art.196 alin.(1), lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „Extindere 

rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, 

prevăzuți in anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă încheierea între Comuna Tămășeni si S.C. Delgaz Grid S.A.a contractului de 

asociere în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziţie publică pentru 

implementarea proiectului „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, 

județul Neamț-zona Strada Stufului”, prevăzut in anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Se aprobă încheierea între Comuna Tămășeni si S.C. Delgaz Grid S.A. a contractului de 

cofinanţare pentru implementarea proiectului „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, 

comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, prevăzut in anexa nr. 3 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.4 Se împuternicește Primarul Comunei Tămășeni să semneze în numele și pentru Comuna 

Tămășeni, contractul de asociere și contractul de cofinanţare prevăzute la articolul 2, respectiv 

articolul 3 din prezenta hotărâre. 



Art.5 Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va lua măsurile necesare şi va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6Secretarul general al  comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre autorităţilor 

şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                      

ȘTEFAN   ANTONICĂ                                 Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                        Anexa nr. 1 la  HCL  nr. 48 din 25.05.2021 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montai (C+M), în conformitate cu devizul 

general: 

 
− Valoare de investiţie: 

Valoarea totală (Extindere) inclusiv TVA din care: 

construcţii-montaj (C+M) 

44.276,74 lei  

36.773,01 lei 

 

Valoarea totală (Extindere) fără TVA din care: 

construcţii-montaj (C+M) 

37.286,29 lei  

30.901.69  lei 

➢ Valoarea orientativă cu care Comunei Tămășeni este necesar sa participe la 

cofinanțarea lucrărilor este de 18.643,14 lei fără TVA  respectiv 22.138,37 lei cu 

TVA., reprezentand 50% din valoarea extinderii. Valoarea finală a lucrărilor se va 

stabili în urma finalizării  procedurilor de achiziţie publică; 

− Putere de calcul – 8,2 kW ; 

− Indicator lei / kW : 4547,10 lei / kW . 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităţi fizice care 

să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 

 
Capacităţi:  

➢ Extindere:  

o L.E.A. 0,4 kV - Conductoare tip NFA2X 50 OL-AL +3x50 mmp - L = 260 m . 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii  

            Nu este cazul . 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

    Durata de realizare a investiției, estimată pe baza volumului de manoperă necesară, 

este de 1,5 luni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























