
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJESTI  

CONSILIUL LOCAL 

 

privind  includere în bugetul UAT Blejesti a proiectului “ Înființare rețea 

de distribuție gaze naturale în satele Blejesti, Baciu si Sericu ,  Comuna 

Blejesti, județul Teleorman  

 
Consiliul Local al Comunei  Blejeşti, judeţul Teleorman, întrunit in şedinta 

ordinară din data de     27 august 2021, avand in vedere: 

 

-   prevederile Ghidului solicitantului, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Fondurilor Europene nr. 936/2020,  

- identificarea sursei de finanțare si anume Programului Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile 

de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea 

gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine; 

- HCL nr. 26 din 26 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor si a 

documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Înființare retea de 

distributie gaze natural în satele Blejești , Baciu si Sericu , comuna Blejesti, judetul 

Teleorman ”, modificata ulterior prin HCL nr. 35/ 30 august 2019 si  

- HCL nr. 40/ 09 octombrie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile  necesare realizarii obiectivului de investitii „ Înființare retea de 

distributie gaze natural în satele Blejești , Baciu si Sericu , comuna Blejesti, judetul 

Teleorman ”,  în valoare de 32.009.619,45 lei cu TVA, respectiv  26.940.351,16  lei fără 

TVA (TVA de 19 %, cursul leu /euro valabil la data de 09.2020 : 1 EURO = 4.8395 lei); 

 - art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 

-Solicitarea de clarificare  nr. 1  a Autoritatii de Management pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare inregistrata sub nr. 6505/ 19 august 2021 



          -  referatul privind demarerea procedurilor de includere  în bugetul UAT Blejesti a 

proiectului „ Înființare retea de distributie gaze natural în satele Blejești , Baciu si Sericu , 

comuna Blejesti, judetul Teleorman ” 

          -  raportul de specialitate intocmit de consilier achizitii publice  

În temeiul art.196, art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.  1.  Se  aproba  includerea  proiectului „ Înființare retea de distributie 

gaze naturale în satele Blejești , Baciu si Sericu , comuna Blejesti, judetul 

Teleorman ”  in lista de investitii a UAT comuna Blejesti . 

           Art. 2. Valoarea maxima eligibila a investiției propuse in proiectul 

„Înființare retea de distributie gaze naturale în satele Blejești, Baciu si Sericu , 

comuna Blejesti, judetul Teleorman ”  este  în valoare de 32.009.619,45 lei cu 

TVA, respectiv  26.940.351,16  lei fără TVA(TVA de 19 %, cursul leu /euro 

valabil la data de 09.2020 : 1 EURO = 4.8395 lei); 

Art. 3  Reprezentantul legal al Comunei Blejesti în cadrul proiectului este 

potrivit legii, primar- Pietreanu Narcis Catalin . 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei, 

prin compartimentele de specialitate.  

Art.5 . Secretarul genereral al unității administrativ-teritoriale răspunde 

pentru înregistrare şi comunicare persoanelor şi autorităţilor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                 DR ANDREI MIRELA              

                                                                                                   Contrasemnează  

                            Secretar General al UAT. BLEJESTI    

                                                                                                  Burcea Adriana  

                                                                                                                                                                                                                                        
Nr.50 /27.08.2021 
                         Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Blejesti  în şedinţa 

extraordinata din data de 27.08.2021 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, -  abţineri,- voturi împotrivă, din  

numărul total de de 13 consilieri în funcţie şi 11  prezenţi la şedinţă. 

 


