
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA SMEENI 
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea promovării proiectului“Înființare Sistem 
Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – 
Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, 

Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni - satele 
aparținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău” 

în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de 
transport al energiei electrice și gaze naturale, Obiectivul 

Specific 8.2, Cod apel: POIM/859/8/2/Dezvoltarea rețelelor 
inteligente de distribuție a gazelor naturale 

 
 Consiliul Local al comunei Smeeni , 
 Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Smeeni de aprobare a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la  nr.9171/22.12.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate/Secretarului 
general al comunei Smeeni înregistrat la nr.9172/22.12.2020; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Smeeni; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 23 din data de 

15.05.2019privind aprobarea participării comunei Smeeni, prin 
Consiliul Local, în calitate de asociat membru fondator la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ 
BUZĂU 2020”; 

- prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului 
Operațional  Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 8 
Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și 
gaze naturale, Obiectivul Specific 8.2, Cod apel: POIM /859 /8/2/ 
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b),  art.139, 

alin.(1), cât  şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 



Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1- Se aprobă promovarea proiectului “Înființare Sistem 
Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – 
Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, 
Smeeni, Udați-Lucieni și Udați - Mânzu și Gherăseni - satele 
aparținătoare - Gherăseni și Sudiți, județul Buzău”în cadrul 
Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al 
energiei electrice și gaze naturale, Obiectivul Specific 8.2, 
Cod apel: POIM/859/8/2/Dezvoltarea rețelelor inteligente 
de distribuție a gazelor naturale. 

 
Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții“Înființare Sistem Inteligent 
de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele 
apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, Smeeni, 
Udați-Lucieni și Udați - Mânzu și Gherăseni - satele 
aparținătoare - Gherăseni și Sudiți, județul Buzău”, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3- Se aprobă bugetul proiectului “Înființare Sistem 

Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – 
Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, 
Smeeni, Udați-Lucieni și Udați - Mânzu și Gherăseni - satele 
aparținătoare - Gherăseni și Sudiți, județul Buzău”, în 
cuantum de 33.771.492,60 lei, inclusiv TVA, din care: 

- Total investiție aferentă UAT Smeeni în cuantum de 
23.671.152,67 lei,  inclusiv TVA; 

- cheltuieli eligibile aferente UAT Smeeni în cuantum de 
21.822.435,65 lei,  inclusiv TVA; 

-cheltuieli neeligibile aferente UAT Smeeni în cuantum de 
1.848.717,02 lei,  inclusiv TVA, așa cum este prevăzut în Anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre.  

 
Art.4. Se aprobă asumarea responsabilității de asigurare a 

resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 



Art.5. Se aprobă din bugetul propriu anual al UAT Smeeni 
finanţarea costurilor conexe aferente implementării proiectului 
raportat la investiția de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
Smeeni. 

 
Art.6.Se aprobă menţinerea proprietăţii investiției rezultate 

din proiect şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea 
nerambursabilă la nivelul UAT Smeeni, pe o perioadă de cel puţin 5 
ani după finalizare şi asigurareaexploatării şi mentenanţei în această 
perioadă, cu respectare prevederilor regulamentelor comunitare. 

 
Art.7. Se aprobă asigurarea folosinţei echipamentelor şi 

bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect, 
la nivelul UAT Smeeni. 

 
Art.8. Se aprobă asigurarea din alte surse de finanţare legal 

constituite a finanţării necesare pentru finalizarea proiectului, în 
situaţia în care acesta nu va fi implementat în integralitate până la 
data de 31.12.2023. 

 
Art.9. Se aprobă asumarea demonstrării - în etapa de 

contractare a proiectului – a cererilor pentru racordare la reţeaua 
inteligentă de distribuţie a gazelor naturale prin precontracte 
încheiate/angajamente ferme ale consumatorilor cărora li se va livra 
gazul natural, pentru asigurarea/menținerea condițiilor de 
eligibilitate ale proiectului. 

 
Art.10. Se aprobă asumarea branşării blocurilor de locuinţe la 

reţeaua inteligentă de distribuţie a gazelor naturale care va fi 
condiţionată de utilizarea gazului natural exclusiv pentru 
funcţionarea unui sistem centralizat de producere a energiei termice 
la nivel de bloc/zonă rezidenţială şi nu pentru sisteme individuale/de 
apartament de producere a energiei termice. 

 
Art.11. Se aprobă asumarea realizării în condiţiile legii a 

operării infrastructurii construită prin proiect, inclusiv obţinerea 
licenţei de operare în termen de maxim 2 ani de la încheierea 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 



Art.12. Se împuternicește Primarul comunei Smeeni să 
semneze toate documentele necesare promovării și implementării 
proiectului. 

 
Art.13.  Secretarul general al comunei va asigura comunicarea 

hotărârii instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

GHIVECI FLORENTIN 
 

 
 

 
                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                            STĂNESCU ANGHEL-LUIGI 

 
 
 
 

Nr.61 
Buzău, 22.12.2020 
 
 

 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 
0„împotrivă”,0 abţineri, din 15 consilieri în funcție ,din care   
prezenți la ședință  15. 
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