
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.        din 

Instituţia Prefectului- judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al U.A.T. Griviţa comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru
exercitarea controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
-  Dispoziţia primarului nr.1 / 06.01.2021 pentru convocarea Consiliului local  Griviţa în  şedinţă
extraordinară in data de  08.01.2021.

Nr.
crt

Numărul
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului Obs
Pentru împotrivă abţineri

1 1 13 9 9 - -
2 2 13 9 9 - -
3 3 13 9 9 - -
4 4 13 9 9 - -
5 5 13 9 9 - -
6 6 13 9 9 - -

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru –Marius  DEMETER 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.          din 

CĂTRE,
                                                 d-nul STROE  VASILE

                                                Primarul comunei Griviţa

              Secretarul general al U.A.T. Griviţa comunică primarului comunei Griviţa în vederea
luării la  cunoştinţă, pentru exercitarea drepturilor  şi  obligaţiilor prevăzute de lege,  următoarele
documente:

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 1/08.01.2021 privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru 
acoperirea definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi. 

9  voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 2/08.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
ce vor fi executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de 
ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001. 

 9 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 3/08.01.2021 privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de 
învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa 
pentru anul şcolar 2021-2022. 

 9 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 4/08.01.2021 privind  modificarea HCL nr.54/2020 privind 
impozitele si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa,
în anul fiscal 2021. 

 9 voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 5/08.01.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / 
asociere a comunelor Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  
accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 
siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 
transport, distribuție și consum final ”. 

 9 voturi 
“pentru”

6
Hotărârea nr. 6/08.01.2021 privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE 
SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA
GRIVITA JUDETUL IALOMITA “. 

 9 voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius  DEMETER 

 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

DOSAR

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  DIN DATA DE
8 ianuarie 2021

ORDINEA DE ZI:

1. Hotărârea nr. 1/08.01.2021 privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru  
acoperirea definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi.

2. Hotărârea nr. 2/08.01.20201 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 
vor fi executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 
Legii nr. 416/2001.

      3. Hotărârea nr. 1/08.01.2021 privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de 
învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 
2021-2022.

      4. Hotărârea nr. 2/08.01.20201 privind modificarea HCL nr.54/2020 privind impozitele 
si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. 

       5. Hotărârea nr. 1/08.01.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a 
comunelor Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de in-
vestitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 
transport, distribuție și consum final ”.

        6. Hotărârea nr. 2/08.01.20201 privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SIS-
TEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL
IALOMITA “.

.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 105 din 11.01.2020

PROCES VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  astăzi  11 ianuarie 2021 am procedat la afişarea
procesului verbal al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 8  ianuarie  2021.

   În  conformitate  cu  prevederile  art.  11  din  Legea  nr.  52/2003,  republicată,   privind
transparenţa decizională în administraţie astăzi 11 ianuarie 2021, am procedat la afişarea minutei
şedinţei Consiliului local Griviţa din data 8 ianuarie 2021.
             

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

    

   



   
      JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR GENERAL

MINUTA
Şedinţei din 08.01.2021

Prezenţi la şedinţă  9 consilieri din 13 aleşi.
Absenţi : 4 nemotivați

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 1/08.01.2021 privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru 
acoperirea definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi. 

9  voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 2/08.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
ce vor fi executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de 
ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001. 

 9 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 3/08.01.2021 privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de 
învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa 
pentru anul şcolar 2021-2022. 

 9 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 4/08.01.2021 privind  modificarea HCL nr.54/2020 privind 
impozitele si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa,
în anul fiscal 2021. 

 9 voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 5/08.01.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / 
asociere a comunelor Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  
accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 
siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 
transport, distribuție și consum final ”. 

 9 voturi 
“pentru”

6
Hotărârea nr. 6/08.01.2021 privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE 
SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA
GRIVITA JUDETUL IALOMITA “. 

 9 voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.          din 

PROCES VERBAL

În conformitate cu prevederile art. 198 alin. 2 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,  astăzi____________am  procedat  la  afişarea
următoarelor acte administrative: 

1. Hotărârea nr. 1/08.01.2021 privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru  
acoperirea definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi.

2. Hotărârea nr. 2/08.01.20201 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 
vor fi executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 
Legii nr. 416/2001.

      3. Hotărârea nr. 3/08.01.2021 privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de 
învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 
2021-2022.

      4. Hotărârea nr. 4/08.01.20201 privind modificarea HCL nr.54/2020 privind impozitele 
si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. 

       5. Hotărârea nr. 5/08.01.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a 
comunelor Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de in-
vestitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 
transport, distribuție și consum final ”.

        6. Hotărârea nr. 6/08.01.20201 privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SIS-
TEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL
IALOMITA “.

   SECRETAR GENERAL AL U.A.T,                                                                     

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Griviţa, 

din data de  8 ianuarie 2021, orele 09.00

              Primarul comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin. 2 pct.a), art.134 alin.1, lit.a), alin.4  şi art.196 alin.1 lit.b) din

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1 - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Griviţa în data de
8  ianuarie  2021 orele  09.00,  la  sediul  Primăriei comunei  Griviţa,  Sala  de  şedinţe, conform 
documentului de convocare anexat.:

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Griviţa în format fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute 
de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Comunei Griviţa.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune 
amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General

al U.A.T.
Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa 

pentru exercitarea controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

                                                                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                     Dumitru –Marius DEMETER 



Nr. 1
Din 06.01.2021
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                       

   Anexă la Dispoziţia nr. 1 /06.01.2021
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  1 din  6 ianuarie 2021 sunteţi convocat în 
şedinţa extraordinară de îndată în data de 8 ianuarie 2021 ora 09.00, la sediul Primăriei comunei 
Griviţa, Sala de şedinţe, avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru acoperirea 
definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  lucrări  de  interes  local  ce  vor  fi
executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat 
preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022.Iniţiator-
Viceprimar Rotaru Daniel;

4. Proiect de  hotărâre privind modificarea HCL nr.54/2020 privind  impozitele si taxelor
locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Viceprimar
Rotaru Daniel;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor 
Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de investitii„Dez-
voltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexi-
bilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție
și consum final ”.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SISTEM IN-
TELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL 
IALOMITA “. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

7. Diverse.           
Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 

consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Griviţa, în format fizic şi electronic.
Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege,

se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Griviţa.
Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în 



condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ.                                      

                                                                             
PRIMAR

Vasile STROE 

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

              În conformitate cu dispoziţiile art.133 alin. 2 pct.a), art.134 alin.1, lit.a), alin.4  şi art.196
alin.1  lit.b)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,  vă invităm să participaţi la  lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului
local Griviţa, ce va avea loc în ziua de 08.01.2021 ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Griviţa,
cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru acoperirea 
definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  lucrări  de  interes  local  ce  vor  fi
executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat 
preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022.Iniţiator-
Viceprimar Rotaru Daniel;

4. Proiect de  hotărâre privind modificarea HCL nr.54/2020 privind  impozitele si taxelor
locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Viceprimar
Rotaru Daniel;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor 
Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de investitii„Dez-
voltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexi-
bilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție
și consum final ”.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SISTEM IN-
TELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL 
IALOMITA “. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;



7. Diverse.           
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

                                             

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRVITA
Nr. 10 / 07.01.2020

PROCES VERBAL

Astăzi, 16.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 4 din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am procedat la afişarea dispoziţiei
privind convocarea Consiliului local  Griviţa în  şedinţa extraordinară de îndată pentru ziua de  8
ianuarie 2021, ora 08.30  la sediul Primăriei comunei Griviţa cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru acoperirea 
definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  lucrări  de  interes  local  ce  vor  fi
executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat 
preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022.Iniţiator-
Viceprimar Rotaru Daniel;

4. Proiect de  hotărâre privind modificarea HCL nr.54/2020 privind  impozitele si taxelor
locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Viceprimar
Rotaru Daniel;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor 
Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de investitii„Dez-
voltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexi-
bilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție
și consum final ”.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SISTEM IN-
TELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL 
IALOMITA “. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

7. Diverse.           



SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru –Marius DEMETER 

ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 08.01.2021  în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Griviţa.

Consiliul Local Griviţa a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată de către primarul
comunei Griviţa, domnul Vasile Stroe prin dispoziţia nr.1 din 07.01.2020 care stabileşte data, ora şi
locul desfăşurării  şedinţei,  precum şi proiectul ordinii  de zi.  Dispoziţia a  fost  afişată  la sediul
Consiliului Local Griviţa prin grija secretarului general. 

Participanţi la şedinţă: Bunica Dumitru, Damian Dumitru, Dudaş Cristian Dorin, Gavrilă
Ion, Georgescu Adrian, Margine Georgeta, Rotaru Daniel, Stan Marinică şi Vasile Ştefan. 
        La şedinţă a mai participat domnul secretar general al U.A.T. Dumitru - Marius Demeter.
        După efectuarea apelului nominal,  domnul Dumitru-Marius Demeter comunică situaţia
prezenţei preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri aleşi,
declară deschise lucrările şedinţei.  
          D-nul presedinte de şedintă, Damian Dumitru, supune la vot aprobarea procesului verbal
încheiat  la şedinţa Consiliului Local din data de 24.11.2020, care este votat  în unanimitate de
voturi de către cei prezenţi. Deasemeni d-nul președinte de ședință supune votui ordinea de zi care
este aprobată în unanimitate în următoarea formulă:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  utilizarea  excedentului  anului  2020,  pentru  acoperirea
definitivă a deficitului din excedentul anilor precedenţi.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  lucrări  de  interes  local  ce  vor  fi
executate  în anul 2021 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat
preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022.Iniţiator-
Viceprimar Rotaru Daniel;

4. Proiect de  hotărâre privind modificarea HCL nr.54/2020 privind  impozitele si taxelor
locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Viceprimar
Rotaru Daniel;

5. Proiect de  hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor
Grivita,  Milosesti,  Reviga,  Cocora,  Colelia  în  vederea   accesarii  programului  de
investitii„Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea  creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final ”.Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;

6. Proiect  de  hotărâre  privind implementarea  proiectului  ,,INFIINTARE  SISTEM
INTELIGENT  DE  DISTRIBUTIE  GAZE  NATURALE  IN  COMUNA GRIVITA JUDETUL
IALOMITA “. Iniţiator-Viceprimar Rotaru Daniel;



7. Diverse.           
Primul proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind

utilizarea excedentului anului 2020, pentru acoperirea definitivă a deficitului din excedentul anilor
precedenţi .
          D-nul viceprimar: ”Aşa cum este specificat în referatele intocmite de compartimentul 
contabilitate,  vă spun aprobării proiectul de hotărâre pentru a se putea închide exercițiul financiar 
al anului bugetar 2020 ”.            

D-nul Damian Dumitru: „ Înscrieri la cuvint? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
Al  doilea  proiect  de hotărâre aflat  pe ordinea  de zi  care este  supus dezbaterii  este  cel

privind  aprobarea  Planului  de  lucrări  de  interes  local  ce  vor  fi  executate   în  anul  2021  cu
persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001.
        

  D-nul viceprimar: ”Aşa cum este specificat în referatul întocmit de compartimentul asistență 
socială și autoritate tutelară,  vă spun aprobării proiectul de hotărâre pentru a se putea aplica în 
anul 2021 ”.            

D-nul Damian Dumitru: „ Înscrieri la cuvint? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
Al treilea proiect  de hotărâre aflat  pe ordinea de zi  care este  supus dezbaterii  este  cel

privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza
comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022.
          D-nul viceprimar: ”Aşa cum este specificat în avizul conform dat de Inspectoratul Școlar 
Județean,  vă spun aprobării proiectul de hotărâre pentru a funcționa rețeaua școlară în anul 2021-
2022 ”.            

D-nul Damian Dumitru: „ Înscrieri la cuvint? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel

privind modificarea  HCL nr.54/2020  privind  impozitele  si  taxelor locale  ce  se  vor  aplica în
comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021.
          D-nul viceprimar: ”Aşa cum estespecificat în referatul de specialitate al compartimentului de
contabilitate, s-au modificat anumite prevederi din Codul fiscal fapt pentru care se impune 
modificarea HCL nr.54/2020 prin aprobării proiectul de hotărâre pentru a fi aplicate în anul fiscal 
2021”.            

D-nul Damian Dumitru: „ Înscrieri la cuvint? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel

privind aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  a  comunelor  Grivita,  Milosesti,  Reviga,
Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în
operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”.
          D-nul viceprimar: ”Aşa cum am prezentat ca intenție, pentru a avea o șansă mai mare de 
reușită vă propun spre aprobare un acord de parteneriat cu încă patru localități învecinate pentru 
accesa finanțarea necesară pentru racordarea la rețeaua de gaze a lacalității noastre conform 
proiectului prezentat”.            

D-nul Damian Dumitru: „ Înscrieri la cuvint? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
Al șaselea proiect de hotărâre aflat  pe ordinea de zi  care este supus dezbaterii  este cel

privind implementarea  proiectului  ,,INFIINTARE  SISTEM  INTELIGENT DE  DISTRIBUTIE
GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL IALOMITA “.
          D-nul viceprimar: ”Aşa cum v-am expus pentru accesa finanțarea necesară pentru racordarea
la rețeaua de gaze a lacalității noastre este necesar a aproba principali indicatori tehnico economici 
ai investiției ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 
COMUNA GRIVITA JUDETUL IALOMITA “conform proiectului prezentat”.            



D-nul Damian Dumitru: „ Înscrieri la cuvint? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de

zi  fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.
                            
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.,
                  Dumitru DAMIAN                                                  Dumitru –Marius DEMETER 

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

TABEL
privind situaţia comunicării invitaţiei de participare la şedinţa de îndată a Consiliului Local Griviţa

din 08.01.2021 ora 09:00

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

5 GAVRILĂ ION

6 GEORGESCU ADRIAN

7 GRIGORE AURELIAN

8 MARGINE GEORGETA

9 NICA CORNEL

10 OPREA GHEORGHE

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

                                                        

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA                                                         

                                                                         PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru acoperirea definitivă a deficitului din excedentul
anilor precedenţi 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
– prevederile art.  58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
– prevederile Ordinului nr.3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind închiderea  exercitiului  bugetar al anului 2020;
– referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.53 din 07.01.2021 şi  

55 din 07.01.2021;
– raportul compartimentului de specialitate nr. 54 din 07.01.2021 şi 56 din  07.01.2021 ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a), art. 196 alin.(1)

lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se acoperă deficitul secţiunii dezvoltare pentru sursa A – buget local,  în sumă de
623090,25 lei, din excedentul anilor precedenti;

Art.  2  –Se  aprobă  utilizarea  excedentului  anului  2020  în  sumă  de  250000  lei  pentru
acoperirea golurilor temporare de casă.

Art. 3–Primarul comunei Griviţa şi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al acestuia
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                      INIŢIATOR, 

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE

                                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                        SECRETAR GENERAL AL U.A.T.  

                                                                     Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 1
Din 06.01.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA               

H O T Ă R Â R E

privind utilizarea excedentului anului 2020, pentru acoperirea definitivă a deficitului din excedentul
anilor precedenţi 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
– prevederile art.  58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
– prevederile Ordinului nr.3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind închiderea  exercitiului  bugetar al anului 2020;
– referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.53 din 07.01.2021 şi  

55 din 07.01.2021;
– raportul compartimentului de specialitate nr. 54 din 07.01.2021 şi 56 din  07.01.2021 ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a), art. 196 alin.(1)

lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se acoperă deficitul secţiunii dezvoltare pentru sursa A – buget local,  în sumă de
623090,25 lei, din excedentul anilor precedenti;

Art.  2  –Se  aprobă  utilizarea  excedentului  anului  2020  în  sumă  de  250000  lei  pentru
acoperirea golurilor temporare de casă.

Art. 3–Primarul comunei Griviţa şi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al acestuia
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 8 ianuarie 2021 , cu un număr de 9 voturi “Pentru”  ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Dumitru DAMIAN
                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 1
Din 08.01.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

 privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în anul 2021 cu persoanele
apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului  înregistrat sub nr.18 din 05.01.2021;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.19 din 05.01.2021;
- prevederile art.  6 alin (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin.7 lit.b), art. 139, alin (1), art. 196 alin.(1)

lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă  Planul de lucrări de interes local privind repartizarea  orelor de muncă, ce
vor fi executate  în anul 2021, de către persoanele  apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
şi  inspectorul   asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelară  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                  SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                 
            Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 2
Din 06.01.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
 privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în anul 2021 cu persoanele

apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului  înregistrată sub nr.18 din 05.01.2021;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.19 din 05.01.2021;
- prevederile art.  6 alin (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin.7 lit.b), art. 139, alin (1), art. 196 alin.(1)

lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă  Planul de lucrări de interes local privind repartizarea  orelor de muncă, ce
vor fi executate  în anul 2021, de către persoanele  apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
şi  inspectorul   asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelară  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 8 ianuarie 2021 , cu un număr de 9 voturi “Pentru”  ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Dumitru DAMIAN                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 2
Din 08.01.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.                               



ANEXA

ROMÂNIA
Județul  Ialomita 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GRIVITA
Codul de înregistrare fiscală:4427927

STEMA
UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

                                 

HOTĂRÂREA
nr. ……..… din ….... …………………….... 2020

prvind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA JUDETUL IALOMITA “

     Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

      Ținând seama de prevederile Ghidului solicitantului - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A 
FONDURILOR - Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii 
nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de trans-
port, distribuţie şi consum final, in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
(POIM), 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 Trans-
port a gazelor naturale cu alte state vecine.
          În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") 
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:
• referatul de aprobare prezentat de către primarul ..........................2), în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. .........../....................... 20...., prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. .........../................................. 20...., prin care se motivează, în drept și în fapt,  



necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
• raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Grivita, (DACA ESTE SEDINTA 

EXTRAORDINARA NU SE MAI APLICA)

Consiliul Local al comunei Grivita adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1.Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic si implementarea proiectului
,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Grivita, judetul Ialomita“

Art.  2. Se aproba documentatia  tehnica faza SF,Devizul  General  si  a  principalilor  indicatori
tehnico – economici pentru proiectul  ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale ,in
comuna Grivita judetul  Ialomita “,(denumit  in continuare ,,Proiect”),conform  Anexei, care este
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aproba finantarea din bugetul local al comunei Grivita a cheltuielilor proprii  aferente
Proiectului, care se vor prevede în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției,  în cazul
obținerii finanțării prin POIM , potrivit legii.
          Art. 4. Numărul gospodariilor institutii publice și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa
caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă
din prezenta hotărâre.
          Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate
și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
          Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul .comunei  ,
domnul Stroe Vasile.
          Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  comunei , în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei  și prefectului județului  și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la sediul primăriei, precum și prin mijloace electronice .

Președinte de ședință,

 ………………….…………………………

 (prenumele și numele)

Contrasemnează:

Secretar general

 …………………………….…………

 (prenumele și numele)

L.S



ROMÂNIA
JUDEŢUL …………………
COMUNA ………………..
Nr.  ….. din  ………….

EXPUNERE DE MOTIVE

privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat   /  asociere   în  vederea   accesarii  programului  de
investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului
de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum și  de  integrare  a  activităților  de  transport,
distribuție și consum final ”

Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
Examinând:
- raportul nr.   din   al viceprimarului comunei ……………;
În vederea ridicării  potenţialului  economic al  localităţii  ………………., pentru ridicarea standardului  de
viaţă al tuturor locuitorilor acestei comune, în vederea protecţiei mediului înconjurător, prin reducerea
poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară şi oportună alimentarea cu
gaze naturale la nivel local.
Tocmai în acest sens, a avut loc o întâlnire a primarilor localităţilor propuse conform anexei, unde s-a
expus dorinţa de asociere în vederea obţinerii unei soluţii tehnice de alimentare  a localitatilor cu gaze
naturale, si a identificarii unei surse de finantare pentru investitia vizata.

Ca urmare a   prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019,  tinând seama de priorităţile comunităţii  locale, de
dorinţa cetăţenilor exprimată de fiecare dată în cadrul adunărilor publice, de prevederile Strategiei de
dezvoltare  a  comunei  …………………, consider  necesar  şi  oportun  adoptarea  unei  hotărâri  conform
proiectului de hotărâre anexat.

Primar,
……………………………ROMÂNIA

JUDEŢUL ……………..



COMUNA………………….
Nr………………   din……………………..  

RAPORT
privind aprobarea Acordului de Parteneriat /asociere în vederea  accesarii programului de

investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de

transport, distribuție și consum final ”

Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului  nr.57/2019 Ținând cont de :
-Prevederile  din  GHIDUL  SOLICITANTULUI-CONDIȚII  SPECIFICE  DE  ACCESARE  A
FONDURILOR-Dezvoltarea rețelelor  inteligente de distribuție  a gazelor  naturale  în vederea creșterii
nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum  și  de  integrare  a  activităților  de
transport,  distribuție  și  consum  final-Cod  apel:  POIM/..../8/2/-  Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de
distribuție a gazelor naturale-2020- Ministerul Fondurilor EuropeneProgramul Operațional Infrastructură
Mare 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;

-  întâlnirea  primarilor  localităţilor  conform  anexei  ,  unde s-a expus dorinţa  de asociere în  vederea
accesarii programului de investitii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea  creșterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum și  de  integrare  a
activităților de transport, distribuție și consum final “
- necesitatea protejării mediului înconjurător;
- oportunitatea de creştere a nivelului de trai şi de ridicare a standardului de viaţă pentru cetăţenii
comunei ………………………., prin asigurarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
Propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru participarea  comunei ………………..la parteneriatul
pentru  accesarea  programului  de  investitii  „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor
naturale  în  vederea  creșterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum și  de
integrare a activităților de transport, distribuție și consum “
Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,
…………………………………..
JUDEŢUL ………………..



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ……………………..
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr.  …………..din  …………….

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Parteneriat /asociere în vederea  accesarii programului de
investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii

nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final”

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,
protecţia mediului şi turism,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.   din   a primarului comunei …………………..;
- raportul nr.   din   al viceprimarului comunei ………………………..;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei …………………….;
   Ca urmare a   prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta
de  Urgenta  a  Guvernului   nr.57/2019,  să  se  adopte  hotărârea  privind  aprobarea  Acordului  de
Parteneriat   /  asociere  pentru  accesare  programul  „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de
integrare  a  activităților  de  transport,  distribuție  și  consum  final”  al  comunei
…………………………………………

                                                                       Pentru care am încheiat prezentul.
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism



JUDEŢUL ……………………………..
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI………………….
Comisia juridică şi de disciplină
Nr. din  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Acordului de Parteneriat / asociere pentru accesare programul „Dezvoltarea
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate,
siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și

consum final” al comunei …………………………………………

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.   din   a primarului comunei ……………………;
- raportul nr.   din   al viceprimarului comunei ………………….;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei ………………………………….;
Cu  unanimitate  de  voturi,  propunem  ca,  în  temeiul  prevederilor   art.89  ,  alin.(1)  si  alin.(2),  art.
129,alin.2),  lit.b)  si  d),  art.139  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului   nr.57/2019,  să  se  adopte
hotărârea privind  AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind  aprobarea   Acordului  de  Parteneriat  /asociere  a  comunelor  cf  anexa  pentru  accesare  a
programului de investitii  „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final” al comunei …………………………………………
Pentru care am încheiat prezentul.
Comisia juridică şi de disciplină,



COMUNA GRIVITA
JUDETUL IALOMITA

NR………./ …………..2020

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea, potențialul economic si

indicatorii tehnico - economici al investiţiei
„Infintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in comuna Grivita jud Ialomita

Având în vedere:
      Program Operational Infrastructura Mare ce își propune  dezvoltarea reţelelor inteligente de
distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final, in cadrul
Axei prioritare 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, 
      Ghidului solicitantului ”dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în  operare, precum și de integrare a
activităților de transport, distribuție și consum final’’

       Strategia de Dezvoltare locala a comunei cat  si Strategia de Dezvoltare a judetului Ialomitace
au ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor din comunitate si judeţului Ialomiţa, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  

Propun:
  Operational Infrastructura Mare  are ca scop Creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a
infrastructurii  de distribuție  de gaze naturale  utilizate  pentru realizarea serviciului  comunitar  de
utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, în conformitate cu legislația în vigoare,
prin  îmbunătățirea   flexibilității,  siguranței,  eficienței  în   operare,  precum  și  prin  integrarea
activităților de transport, distribuție și consum final.
     Infiinţarea sistemului inteligent de distribuţie de gaze naturale în comuna Grivita este un proiect
cu  o  relevanţă  deosebită  întrucât  contribuie  substanţial  la  creşterea  eficienţei  energetice  şi  a
securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, cât şi la strategiile naţionale şi
regionale  de  creare  a  noi  locuri  de  muncă,  de  creştere  a  productivităţii,  de  atragere  de  noi
oportunităţi de afaceri în zonă.
   In vederea creşterii gradului de confort al locuitorilor şi pentru dezvoltarea economică a zonei este
necesară şi oportună investiţia privind înfiinţarea sistemului inteligent distribuţiei de gaze naturale
în comuna Grivita  conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de confort atât al
localnicilor.
Contribuie la dezvoltarea potentialului economic local prin;

- Asigurarea catre agentii economici  a  utilitatilor publice, respectiv distributia  si  alimentarea  cu

gaze  naturale, atrage  dupa sine  oportunitati  de  afaceri  si  facilitati  in  dezvoltarea afacerilor deja
existente



- creşterea atractivităţii zonei pentru potenţialii investitori cu implicaţii în revigorarea şi 

dezvoltarea activităţii economice, atât de necesară mai ales în condiţiile actuale;
      Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobare:

 - necesității, oportunității și potențialului economic al investiţiei „Infintare sistem inteligent
de distributie gaze naturale” in comuna Grivita jud Ialomita, prin Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 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 

- documentatia tehnica faza SF cu principalii indicatori tehnico - economici, conform anexă, 
pentru proiectul ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale , comuna Grivita., jud
Ialomita“

 

PRIMAR
Stroe Vasile











COMUNA GRIVITA , JUDEȚUL IALOMITA         Nr. ___________ din _____/_____/2020          
COMUNA MILOSESTI , JUDEȚUL  IALOMITA         Nr. ___________ din _____/_____/2020          
COMUNA  REVIGA , JUDEȚUL  IALOMITA               Nr. ___________ din _____/_____/2020
COMUNA  COCORA , JUDEȚUL  IALOMITA             Nr. ___________ din _____/_____/2020 
COMUNA  COLELIA , JUDEȚUL  IALOMITA            Nr. ___________ din _____/_____/2020

A C O R D  D E  P A R T E N E R I A T

Art. 1. Părţile

* UAT Comuna Grivita, cu sediul în loc. Grivita, str 6, nr. 33, jud. Ialomita, codul
fiscal 4427927, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 

* UAT Comuna Milosesti,  cu sediul în loc.  Milosesti,  str  Principala, nr.59, jud.
Ialomita, codul fiscal 4427897, având calitatea de membru 2/Partener 2

* UAT  Comuna  Reviga,  cu  sediul  în  loc.  Reviga  ,str.  Al,  I  Cuza,  nr.  19,  jud.
Ialomita, codul fiscal 4427897, având calitatea de membru 3/Partener 3

* UAT  Comuna  Cocora,  cu  sediul  în  loc.  Cocora,  str.  Principala,  nr.116,  jud.
Ialomita, codul fiscal 4427943, având calitatea de membru 4/Partener 4

* UAT Comuna Colelia,  cu sediul  loc. Colelia ,  str.  Calea Brutariei,  nr.  45, jud.
Ialomita, codul fiscal 17467699, având calitatea de membru 5/Partener 5

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia
financiară proprie a  fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activităţilor aferente  proiectului: „ Infiintare  sistem  inteligent  de  distributie  gaze
naturale in comunele  Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia ”, care va fi   depus în  cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 8 Sisteme inteligente și
sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale,  Prioritatea de investiție  8.2 Creșterea
gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine,
apel de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.



Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie  să  se consulte în  mod  regulat şi  să  se  informeze asupra tuturor   aspectelor
privind  evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi
de etică cele mai înalte.
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc
la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din
Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de
fiecare partener:

Partener Descrierea activitatilor cu caracter general prin care partenerul contribuie
la pregatirea si implementarea proiectului

Lider de proiect partener 1
COMUNA GRIVITA

 Coordonarea  proiectului  în  concordanță  cu  prevederile  ghidului
solicitantului  pentru  acordarea  de  finanțare  nerambursabilă  în  vederea
dezvoltării  rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în cadrul
POIM 2014 – 2020;

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din comuna Grivita. 
Partener 2
COMUNA REVIGA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Reviga 

Partener 3
COMUNA MILOSESTI

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Milosesti

Partener 4
COMUNA COCORA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Cocora .

Partener 5
COLELIA 

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Colelia.

ORGANIZAȚIA - LIDER DE PROIECT – COMUNA MUNTENI BUZAU 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI



Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte 
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de 
depunerea cererii 
de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor singurele conditii  find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele
pentru  cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a
încarcat in platforma mysmis.

II. Activitați ce se
vor realiza dupa 
depunerea cererii
de finanțare

II.1 Semnare 
contract de 
finantare

Dupa parcurgerea  etapelor  de  evaluare  se  vor  actualiza
documente  si  se  vor  depune  documentele  suplimentare
solicitate in etapa de precontractare. 
Liderul  va  semna  contractul  de  finantare  luind  la
cunostinta clauzele contractuale in forma finala si anexele
la contractul de finantare. 

II.2. Servicii de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul va oferi consultanta in organizarea procedurii
de achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii
prevazute  de  proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va
semna contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP.

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va  realiza
documentatia  de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe
SEAP, va fi intocmita comisia de evaluare si va fi cooptat
un expert (daca va fi cazul). 
In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 



Activitate Subactivitate Detaliere

audit financiar
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică 
a proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic 
si Asistenta tehnica 
din partea 
proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in
organizarea  licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de  lucrari  acoperitoare,
implicarea  in  asigurarea  conformitatii  lucrarilor  cu  PT,
etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.

Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea  achizitiei  de  lucrari  (raspuns  la  clarificarile
legate de PTh) si asistenta in perioada executie si receptie
a lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor 
verificare tehnică 
de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei în valoarea estimată.



Activitate Subactivitate Detaliere

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management 
proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In acest context este necesar un management de proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare raportarilor tehnice si financiare si organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii  lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea  lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,
relatia  cu  ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii
constructiei),  in  perioada  de  executie  a  lucrarilor
(prezenta  constanta  pe  santier,  completarea  cartii
constructiei,  verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor
executate,  conformitatii  materialelor,  intocmirea
documentelor  necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor
(receptie  la  terminarea  lucrarilor,  remedierea  defectelor,
receptie finala).

II.14 Contractare și 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor)  şi  o  placa  definitiva  (după  finalizarea
lucrărilor). 
Vor exista doua comunicate de presa publicate in presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va evidentia cheltuielile  aferente activitatilor auditate in
trimestrul respectiv. 



Activitate Subactivitate Detaliere

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate
si respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 2 – COMUNA MILOSESTI
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea 
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele conditii  find calitatea serviciilor  si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele
pentru  cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a
încarcat in platforma mysmis.

 

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie.

Prestatorul va oferi consultanta in organizarea procedurii
de achizitie publica,  urmand ca pentru celelalte achizitii
prevazute  de  proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va
semna contractul de finantare

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si executie

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va  realiza
documentatia  de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe
SEAP, va fi intocmita comisia de evaluare si va fi cooptat
un expert (daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.



II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru audit 
financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in
organizarea  licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de  lucrari  acoperitoare,
implicarea  in  asigurarea  conformitatii  lucrarilor  cu  PT,
etc). 
Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea  achizitiei  de  lucrari  (raspuns  la  clarificarile
legate de PTh) si asistenta in perioada executie si receptie
a lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei în valoarea estimată.



II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In acest context este necesar un management de proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare raportarilor  tehnice si financiare si organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii  lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea  lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,
relatia  cu  ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii
constructiei), in perioada de executie a lucrarilor (prezenta
constanta  pe  santier,  completarea  cartii  constructiei,
verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor  executate,
conformitatii  materialelor,  intocmirea  documentelor
necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor  (receptie  la
terminarea  lucrarilor,  remedierea  defectelor,  receptie
finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor)  şi  o  placa  definitiva  (după  finalizarea
lucrărilor). 

Vor exista doua comunicate de presa publicate  in presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va evidentia  cheltuielile  aferente activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 



Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 3 – COMUNA REVIGA 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea 
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor singurele conditii  find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele
pentru  cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a
încarcat in platforma mysmis.

 II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul va oferi consultanta in organizarea procedurii
de achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii
prevazute  de  proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va
semna contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si executie

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va  realiza
documentatia  de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe
SEAP, va fi intocmita comisia de evaluare si va fi cooptat
un expert (daca va fi cazul). 
In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.



Activitate Subactivitate Detaliere

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru audit 
financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in
organizarea  licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de  lucrari  acoperitoare,
implicarea  in  asigurarea  conformitatii  lucrarilor  cu  PT,
etc). 
Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea  achizitiei  de  lucrari  (raspuns  la  clarificarile
legate de PTh) si asistenta in perioada executie si receptie
a lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare
sau anunturi de participare. 



Activitate Subactivitate Detaliere

contractul de 
Dirigentie santier

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In acest  context este necesar un management de proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare raportarilor tehnice si financiare si organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii  lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea  lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,
relatia  cu  ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii
constructiei), in perioada de executie a lucrarilor (prezenta
constanta  pe  santier,  completarea  cartii  constructiei,
verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor  executate,
conformitatii  materialelor,  intocmirea  documentelor
necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor  (receptie  la
terminarea  lucrarilor,  remedierea  defectelor,  receptie
finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor)  şi  o  placa  definitiva  (după  finalizarea
lucrărilor). 



Activitate Subactivitate Detaliere

Vor exista doua comunicate  de presa publicate in presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va evidentia  cheltuielile  aferente  activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 4 – COMUNA COCORA
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele  conditii  find  calitatea  serviciilor  si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul a centralizat documentele suport/anexele pentru
cererea de finantare,  a intocmit  dosarul și l-a încarcat in
platforma mysmis.

 II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul  va oferi  consultanta in organizarea procedurii
de  achizitie  publica,  urmand  ca  pentru  celelalte  achizitii
prevazute de proiect sa ofere consultanta daca se va semna
contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.



Activitate Subactivitate Detaliere

investiției

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In functie de procedura stabilita se va realiza documentatia
de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe  SEAP,  va  fi
intocmita  comisia  de evaluare  si  va fi  cooptat  un expert
(daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
audit financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si
Asistenta tehnica din
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii care sa prezinte riscuri minime in organizarea
licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor (intarzieri, costuri suplimentare, subdimesionari,
categorii  de lucrari acoperitoare,  implicarea in asigurarea
conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea achizitiei de lucrari (raspuns la clarificarile legate
de  PTh)  si  asistenta  in  perioada  executie  si  receptie  a
lucrarilor.



Activitate Subactivitate Detaliere

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției  de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In  acest  context  este  necesar  un management  de  proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare  raportarilor  tehnice  si  financiare  si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii lucrarilor de dezvoltare a rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale.



Activitate Subactivitate Detaliere

Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea lucrarilor (analiza PTh si autorizatii/avize, relatia
cu ISC, pregatirea primei componente a cartii constructiei),
in perioada de executie a lucrarilor (prezenta constanta pe
santier, completarea cartii constructiei, verificarea calitatii
lucrarilor  si  cantitatilor  executate,  conformitatii
materialelor,  intocmirea  documentelor  necesare)  si  dupa
finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea  lucrarilor,
remedierea defectelor, receptie finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor) şi o placa definitiva (după finalizarea lucrărilor).

Vor  exista  doua  comunicate  de  presa  publicate  in  presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va  evidentia  cheltuielile  aferente  activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 5 – COMUNA COLELIA 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele  conditii  find  calitatea  serviciilor  si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.



Activitate Subactivitate Detaliere

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul a centralizat documentele suport/anexele pentru
cererea de finantare,  a intocmit  dosarul și l-a încarcat in
platforma mysmis.

 

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul  va oferi  consultanta in organizarea procedurii
de  achizitie  publica,  urmand  ca  pentru  celelalte  achizitii
prevazute de proiect sa ofere consultanta daca se va semna
contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In functie de procedura stabilita se va realiza documentatia
de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe  SEAP,  va  fi
intocmita  comisia  de evaluare  si  va fi  cooptat  un expert
(daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
audit financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.



Activitate Subactivitate Detaliere

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si
Asistenta tehnica din
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii care sa prezinte riscuri minime in organizarea
licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor (intarzieri, costuri suplimentare, subdimesionari,
categorii  de lucrari acoperitoare,  implicarea in asigurarea
conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea achizitiei de lucrari (raspuns la clarificarile legate
de  PTh)  si  asistenta  in  perioada  executie  si  receptie  a
lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției  de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 



Activitate Subactivitate Detaliere

In acest  context  este  necesar  un management  de  proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare  raportarilor  tehnice  si  financiare  si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii lucrarilor de dezvoltare a rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale.

Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea lucrarilor (analiza PTh si autorizatii/avize, relatia
cu ISC, pregatirea primei componente a cartii constructiei),
in perioada de executie a lucrarilor (prezenta constanta pe
santier, completarea cartii constructiei, verificarea calitatii
lucrarilor  si  cantitatilor  executate,  conformitatii
materialelor,  intocmirea  documentelor  necesare)  si  dupa
finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea  lucrarilor,
remedierea defectelor, receptie finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor) şi o placa definitiva (după finalizarea lucrărilor).

Vor  exista  doua  comunicate  de  presa  publicate  in  presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va  evidentia  cheltuielile  aferente  activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.



(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea
de finanţare şi în prezentul acord.
Organizatia Contribuţia (unde este cazul)

Lider de proiect partener 1
COMUNA  GRIVITA

Valoarea bugetului administrat (în lei) =  23.730.209,34 fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 22,95 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 2
COMUNA MILOSESTI

Valoarea bugetului administrat (în lei) =  23.612.218,69 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 22,84 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 3
COMUNA REVIGA

Valoarea bugetului administrat (în lei) = 30.255.686,69 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 29,26 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 4
COMUNA COCORA 

Valoarea bugetului administrat (în lei) = 15.858.237,98 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 15,34 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 5
COMUNA COLELIA 

Valoarea bugetului administrat (în lei) = 9.933.254,52 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 9,61 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Responsabilitățile privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt  conforme  cu  prevederile  Normelor
metodologice  de  aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin
HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a  Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la
care  Contractul  de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea.  Prelungirea perioadei de
valabilitate a contractului  de finanțare  conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a
prezentului acord.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.



Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(3) Propunerile  pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie
să fie convenite cu  partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management /
Organismul intermediar.
(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor  de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea
de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din
obligaţiile care le revin  (e.g. implementarea  unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea
proiectului, respectarea normelor în  vigoare privind procedura de atribuire a contractelor  de achiziţie
publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau
va înlocui partenerul respectiv.
(8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către
Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4,  5 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul
de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale
rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de
către Autoritatea de management

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5
(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor  de achiziţie publică, în scopul
elaborării cererilor de rambursare.



(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică  sau financiară legate  de
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit,
Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului
de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor propria conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către
Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul  proiectului  vor  fi  făcute  de către  fiecare  membru al  parteneriatului,   cu
respectarea  condiţiilor din contractul de finanţare şi a  instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte
organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a
acordat finanţare, pe o  perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului  de acordare a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor
și   drepturilor de   proprietate  intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale
titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
(3) Părţile au  obligaţia  de a asigura  funcţionarea tuturor  bunurilor, echipamentelor achiziţionate
din  finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au
fost achiziţionate.
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate  ca urmare a
obţinerii finanţării prin  Programul Operaţional Infrastructură  Mare  2014  -  2020,  Axa  prioritară  8
Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale , pe o perioadă de
5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile

primite în cadrul  şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice
utilizare sau divulgare neautorizată a  unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze
informaţiile confidenţiale  doar în scopul de a-şi îndeplini  obligaţiile din prezentul Acord de
Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.



(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au
loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea 
de

finanţare.

Lider de parteneriat
Numele, prenumele si

functia 
reprezentantului legal

al organizatiei

semnatura Data si locul semnarii

Partener 1
COMUNA GRIVITA,

JUDEȚUL IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Stroe Vasile 

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Grivita 

Partener 2
COMUNA MILOSESTI,
JUDEȚUL IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Trifu Dumitru

___/___2020
Sediul primăriei 
Com. Milosesti 

Partener 3
COMUNA REVIGA , 
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Barbu Nitu

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Reviga

Partener 4
COMUNA COCORA,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Lefter Danut Sorin

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Cocora

Partener 5
COMUNA COLELIA ,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Nita Nichita

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Colelia



ANEXA la HCL numărul …….din ………..

Indicatorii tehnico economici si caracteristicile principale pentru implementarea

proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE

NATURALE IN COMUNA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA “

     Valoarea totală a proiectului pentru, realizarea obiectivelor sistemului de distribuție
gaz  cu  material  tubular  din  polietilenă  de  înaltă  densitate,  PE 100  SDR 11,  este  de
28.198.623,43 lei cu TVA (conform deviz). 

1. VALOAREA TOTALA (EXCLUSIV TVA) : 23.730.209,34
2. DIN CARE C+M: 19.294.587,44

      3.   Nr de bransamente total: 1432
      4.   Lungime totala retea gaze:32,033 km
      5.   Durata de realizare a investitei este de 36 luni
PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI SUNT DESCRISI IN ANEXA 1

Președinte de ședință,                                                                  Secretar general,



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA

P r o i e c t  

 H O T Ă R Â R E
privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza

comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022

          Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referat de aprobare  al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.20 /05.01.2021;
- raportul secretarului înregistrat sub nr.21/ 05.01.2021;
- adresa  Inspectoratului  Şcolar  al  judeţului  Ialomiţa  nr.19575/16.12.2020,   înregistrată  la

Primăria comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, sub nr. nr.5531/21.12.2020;
- prevederile art. 61, alin.(1)- ( 2 ) din Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările

şi completările ulterioare;
- raport argumentativ nr.1922 din 23.10.2020 înregistrat la Primăria comunei Griviţa, judeţul

Ialomiţa, sub nr. nr.4935 / 23.10.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art.
196  alin.(1)  lit.a)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar

de pe raza comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021 / 2022, aşa cum a fost avizată
de  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Ialomiţa,  conform  anexei  nr.1  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.2.  Primarul comunei Griviţa şi directorul Şcolii  Profesionale ,,Areta Teodorescu” vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Comunicarea autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi aducerea la cunoştinţă
publică se vor face prin grija secretarului comunei Griviţa.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                
                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr.3
Din 06.01.2021
Adoptata la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR

 H O T Ă R Â R E
privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza

comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022

          Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referat de aprobare  al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.20 /05.01.2021;
- raportul secretarului înregistrat sub nr.21/ 05.01.2021;
- adresa  Inspectoratului  Şcolar  al  judeţului  Ialomiţa  nr.19575/16.12.2020,   înregistrată  la

Primăria comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, sub nr. nr.5531/21.12.2020;
- prevederile art. 61, alin.(1)- ( 2 ) din Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările

şi completările ulterioare;
- raport argumentativ nr.1922 din 23.10.2020 înregistrat la Primăria comunei Griviţa, judeţul

Ialomiţa, sub nr. nr.4935 / 23.10.2020;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art.

196  alin.(1)  lit.a)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar

de pe raza comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021 / 2022, aşa cum a fost avizată
de  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Ialomiţa,  conform  anexei  nr.1  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.2.  Primarul comunei Griviţa şi directorul Şcolii  Profesionale ,,Areta Teodorescu” vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Comunicarea autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi aducerea la cunoştinţă
publică se vor face prin grija secretarului comunei Griviţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 8 ianuarie 2021 , cu un număr de 9 voturi “Pentru” ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.          

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Dumitru DAMIAN

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                             Dumitru Marius  DEMETER 

Nr.3
Din 08.01.2021 
Adoptata la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.20  din  05.01.2021

REFERAT DE APROBARE

privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza
comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022

        Conform prevederilor  art. 61, alin.(1)-( 2 ) din Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale, cu

modificările şi completările ulterioare,  „Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de

învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.  Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de

stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu

avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal,

reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale

sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  cu  consultarea  partenerilor  sociali  şi  cu  avizul  conform  al

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului “. 

        Conform adresei nr. nr.19575 / 16.12.2020,  Inspectoratul Şcolar al judeţului Ialomiţa ne dă

avizul pentru organizarea reţelei şcolare.

        Având în vedere cele  mai  sus  menţionate,  propun Consiliului  local  al  comunei  Griviţa

adoptarea  unei  hotărârii  privind  organizarea reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat

preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, pentru anul şcolar 2021 / 2022 aşa cum a fost avizată de

I.Ş.J.Ialomiţa, conform anexei .

PRIMAR,

Vasile STROE 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.21 din 05.01.2021

R A P O R T

privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza
comunei Griviţa, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022

               Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretarul general al comunei Griviţa, judeţul
Ialomiţa, în ceea ce priveşte proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de stat preuniversitare de pe raza comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar
2021-2022,  apreciez  că  acesta  respectă  prevederile  legale.  Astfel  potrivit  prevederilor din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  ART. 129, alin.
(7)“ În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (2)  lit.  d),  consiliul  local  asigură,  potrivit
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local privind:
    a) educaţia;”;
  De asemeni potrivit  prevederilor  art.61,alin.(1)-(2) din Legea nr.1/2011 privind educaţia
naţională cu modificările şi completările ulterioare „ Reţeaua şcolara este formată din totalitatea
unităţilor de învătământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.  Reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ  de  stat  şi  particular  preuniversitar  se  organizează  de  către  autorităţile  administraţiei
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi
special  postliceal,  reţeaua  şcolară  se  organizează  de  către  consiliul  judeţean,  respectiv  de  către
consiliile  locale  ale  sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  cu  consultarea  partenerilor  sociali  şi  cu
avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului “.
            

SECRETAR GENERAL  U.A.T.,

Dumitru Marius DEMETER



                                                                 Anexa 1 la HCL Nr. 3 /08.01.2021

la Hotărârea Consiliului Local Griviţa privind menţinerea neschimbată a organizării reţelei  şcolare a
unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,

pentru anul şcolar 2021-2022

Unitatea şcolară cu personalitate juridică
(Nivel de învăţământ)

Unitatea Şcolară care va funcţiona ca structură a
unităţii şcolare cu personalitate juridică(nivel de

învăţământ )

ŞCOALA PROFESIONALĂ ”ARETA
TEODORESCU”

GRIVITA(NIVEL PRESCOLAR, PRIMAR,
GIMNAZIAL,PROFESIONAL)

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
SMIRNA(NIVEL PRESCOLAR)

               
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Dumitru DAMIAN

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                             Dumitru Marius  DEMETER 



JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind  modificarea HCL nr.54/2020 privind impozitele si taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de  aprobare al primarului comunei Griviţa  nr.46 din 06.01.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.47 din 06.01.2021;

–prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

–prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015;

–prevederile  Legii  nr.296/2020  de  modificare  și  completare  a  Codul  Fiscal  aprobat  prin  Legea  nr.
227/2015;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  art. 196
alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se modifică și se completează Anexa la HCL nr.54/2020 privind impozitele  şi taxele
locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul fiscal 2021 așa cum este prevăzut în
anexa la prezenta.

Art. 2 -  Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,  care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.                        

  
                           INIŢIATOR,
                              PRIMAR,

                         Vasile STROE 

                                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                   Dumitru - Marius DEMETER 

Nr. 4
Din 06.01.2021
Adoptat la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea HCL nr.54/2020 privind impozitele si taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de  aprobare al primarului comunei Griviţa  nr.46 din 06.01.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.47 din 06.01.2021;

–prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

–prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015;

–prevederile  Legii  nr.296/2020  de  modificare  și  completare  a  Codul  Fiscal  aprobat  prin  Legea  nr.
227/2015;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  art. 196
alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se modifică și se completează Anexa la HCL nr.54/2020 privind impozitele  şi taxele
locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul fiscal 2021 așa cum este prevăzut în
anexa la prezenta.

Art. 2 -  Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,  care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.                        

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 8 ianuarie 2021 , cu un număr de 9 voturi “Pentru”  , 0
voturi  “Abtineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
   
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,
              Dumitru DAMIAN                                        SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                    Dumitru- Marius DEMETER 
                                                                 

Nr. 4
Din 08.01.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA

P r o i e c t  

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor Grivita, Milosesti, Reviga,
Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în
operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”

          Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referat de aprobare  al viceprimarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.17 /05.01.2021;
- raportul  consilierului de achiziții publice înregistrat sub nr.36/ 05.01.2021;
-  prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;
-  prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR-Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea
creșterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum  și  de  integrare  a
activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel: POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale-2020- Ministerul Fondurilor Europene;

-  Programul Operațional Infrastructură Mare 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;

În temeiul prevederilor art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

   Art.1 - Se aprobă participarea comunei Grivița în  cadrul Parteneriatului/asocierii  cu 
localitatile Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia pentru accesarea programului „Dezvoltarea rețelelor 
inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 
eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”, 
conform anexei la prezenta hotărâre.
                Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Grivița a sumei ce reprezintă 
contribuţia financiară proprie a comunei Grivița la bugetul proiectului prevăzut la art.1 din 
prezenta,conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre.
                Art.3 – Se mandatează domnul Vasile STROE, primarul comunei Grivița, judeţul 
Ialomița, să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Grivița.



                Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului
Local Grivița şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   în 
parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomița, pentru controlul legalitatii.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                
                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr.5
Din 06.01.2021
Adoptata la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor Grivita, Milosesti, Reviga,
Cocora, Colelia în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în
operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”

          Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referat de aprobare  al viceprimarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.17 /05.01.2021;
- raportul  consilierului de achiziții publice înregistrat sub nr.36/ 05.01.2021;
-  prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;
-  prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR-Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea
creșterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum  și  de  integrare  a
activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel: POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale-2020- Ministerul Fondurilor Europene;

-  Programul Operațional Infrastructură Mare 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;

În temeiul prevederilor art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

   Art.1 - Se aprobă participarea comunei Grivița în  cadrul Parteneriatului/asocierii  cu 
localitatile Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia pentru accesarea programului „Dezvoltarea rețelelor 
inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 
eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”, 
conform anexei la prezenta hotărâre.
                Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Grivița a sumei ce reprezintă 
contribuţia financiară proprie a comunei Grivița la bugetul proiectului prevăzut la art.1 din 
prezenta,conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre.
                Art.3 – Se mandatează domnul Vasile STROE, primarul comunei Grivița, judeţul 
Ialomița, să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Grivița.



                Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului
Local Grivița şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   în 
parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomița, pentru controlul legalitatii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 8 ianuarie 2021 , cu un număr de 9 voturi “Pentru” ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.          

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Dumitru DAMIAN

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                             Dumitru Marius  DEMETER 

Nr.5
Din 08.01.2021 
Adoptata la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 17 /05.01.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Acordului de Parteneriat  / asociere  în vederea  accesarii programului de
investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii

nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final ”

Având în vedere:
-  prevederile  art.  35  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273  din  2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

În vederea ridicării potenţialului economic al localităţii Grivița, pentru ridicarea standardului
de viaţă  al  tuturor  locuitorilor  acestei  comune,  în  vederea  protecţiei  mediului  înconjurător,  prin
reducerea poluării,  protejarea stratului  de ozon, conservarea pădurilor,  este necesară şi  oportună
alimentarea cu gaze naturale la nivel local.

Tocmai în acest sens, a avut loc o întâlnire a primarilor localităţilor propuse conform anexei,
unde  s-a  expus  dorinţa  de  asociere  în  vederea  obţinerii  unei  soluţii  tehnice  de  alimentare   a
localitatilor cu gaze naturale, si a identificarii unei surse de finantare pentru investitia vizata.

Ca urmare a   prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019, tinând seama de priorităţile comunităţii locale, de
dorinţa cetăţenilor exprimată de fiecare dată în cadrul adunărilor publice, de prevederile Strategiei
de  dezvoltare  a  comunei  Grivița,  consider  necesar  şi  oportun  adoptarea  unei  hotărâri  conform
proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR,

Daniel ROTARU 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 36/ 05.01.2021

R A P O R T

privind aprobarea Acordului de Parteneriat /asociere în vederea  accesarii programului de
investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților

de transport, distribuție și consum final ”

Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
-  prevederile   art.89  ,  alin.(1)  si  alin.(2),  art.  129,alin.2),  lit.b)  si  d),  art.139 din  Ordonanta  de
Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 

Ținând cont de :
-Prevederile  din  GHIDUL  SOLICITANTULUI-CONDIȚII  SPECIFICE  DE  ACCESARE  A
FONDURILOR-Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea
creșterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum  și  de  integrare  a
activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel: POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor
inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale-2020-  Ministerul  Fondurilor  EuropeneProgramul
Operațional Infrastructură Mare 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;
- întâlnirea primarilor localităţilor conform  anexei , unde s-a expus dorinţa de asociere în vederea
accesarii programului de investitii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale
în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a
activităților de transport, distribuție și consum final “
- necesitatea protejării mediului înconjurător;
- oportunitatea de creştere a nivelului de trai şi de ridicare a standardului de viaţă pentru cetăţenii
comunei Grivița, prin asigurarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
Propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru participarea  comunei Grivița la parteneriatul pentru
accesarea  programului  de  investitii  „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție și consum “
Pentru care am încheiat prezentul.
            

Consilier de achiziții publice,

Gheorghiță URSE



Anexa la HCL nr.5/08.01.2021

COMUNA GRIVITA , JUDEȚUL IALOMITA         Nr. ___________ din _____/_____/2021          
COMUNA MILOSESTI , JUDEȚUL  IALOMITA         Nr. ___________ din _____/_____/2020          
COMUNA  REVIGA , JUDEȚUL  IALOMITA               Nr. ___________ din _____/_____/2020
COMUNA  COCORA , JUDEȚUL  IALOMITA             Nr. ___________ din _____/_____/2020 
COMUNA  COLELIA , JUDEȚUL  IALOMITA            Nr. ___________ din _____/_____/2020

A C O R D  D E  P A R T E N E R I A T

Art. 1. Părţile

 UAT Comuna Grivita, cu sediul în loc. Grivita, str 6, nr. 33, jud. Ialomita, codul
fiscal 4427927, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 

 UAT Comuna Milosesti, cu sediul în loc.  Milosesti, str  Principala, nr.59, jud.
Ialomita, codul fiscal 4427897, având calitatea de membru 2/Partener 2

 UAT Comuna Reviga,  cu sediul  în loc.  Reviga ,str.  Al,  I  Cuza,  nr.  19,  jud.
Ialomita, codul fiscal 4427897, având calitatea de membru 3/Partener 3

 UAT Comuna Cocora,  cu sediul  în  loc.  Cocora,  str.  Principala,  nr.116,  jud.
Ialomita, codul fiscal 4427943, având calitatea de membru 4/Partener 4

 UAT Comuna Colelia, cu sediul loc. Colelia , str. Calea Brutariei, nr. 45, jud.
Ialomita, codul fiscal 17467699, având calitatea de membru 5/Partener 5

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activităţilor aferente  proiectului: „ Infiintare sistem inteligent de distributie gaze
naturale in comunele  Grivita, Milosesti, Reviga, Cocora, Colelia ”, care va fi  depus în  cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 8 Sisteme inteligente și
sustenabile  de  transport  al  energiei  electrice  și  gazelor  naturale,  Prioritatea de investiție  8.2
Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte
state vecine,  apel de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor
naturale.
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.



Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor  aspectelor
privind  evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale
şi de etică cele mai înalte.
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din

Cererea de finanţare  – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități
asumate de fiecare partener:

Partener Descrierea activitatilor cu caracter general prin care partenerul contribuie
la pregatirea si implementarea proiectului

Lider de proiect partener 1
COMUNA GRIVITA

 Coordonarea  proiectului  în  concordanță  cu  prevederile  ghidului
solicitantului pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea dez-
voltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în cadrul POIM
2014 – 2020;

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din comuna Grivita. 
Partener 2
COMUNA REVIGA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Reviga 

Partener 3
COMUNA MILOSESTI

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Milosesti

Partener 4
COMUNA COCORA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Cocora .

Partener 5
COLELIA 

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Colelia.

ORGANIZAȚIA - LIDER DE PROIECT – COMUNA GRIVIȚA 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI



Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte 
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de 
depunerea cererii 
de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor singurele conditii find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF a furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare 
Cerere de finantare 
și documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele
pentru  cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a
încarcat in platforma mysmis.

II. Activitați ce se
vor realiza dupa 
depunerea cererii
de finanțare

II.1 Semnare 
contract de 
finantare

Dupa parcurgerea etapelor de evaluare se vor actualiza
documente si  se  vor  depune documentele  suplimentare
solicitate in etapa de precontractare. 
Liderul  va  semna  contractul  de  finantare  luind  la
cunostinta  clauzele  contractuale  in  forma  finala  si
anexele la contractul de finantare. 

II.2. Servicii de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul va oferi consultanta in organizarea procedurii
de achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii
prevazute  de  proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va
semna contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP.

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va  realiza
documentatia  de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe
SEAP, va fi intocmita comisia de evaluare si va fi cooptat
un expert (daca va fi cazul). 
In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
audit financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.



Activitate Subactivitate Detaliere

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică 
a proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic 
si Asistenta tehnica 
din partea 
proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor  necesare  pentru  obtinerea  avizelor  in
faza DTAC si asistentei tehnice in perioada de executie a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in
organizarea  licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de  lucrari  acoperitoare,
implicarea  in  asigurarea  conformitatii  lucrarilor  cu  PT,
etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.

Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea  achizitiei  de  lucrari  (raspuns  la  clarificarile
legate de PTh) si asistenta in perioada executie si receptie
a lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU 
la etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor 
verificare tehnică 
de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul
de oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare
sau anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management 
proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 



Activitate Subactivitate Detaliere

In acest context este necesar un management de proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu,  capabil  sa  asigure  o  monitorizare  a
contractelor,  o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si
documentelor necesare raportarilor tehnice si financiare
si  organizarea  intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile
proiectului.  Serviciile  asigurate  de  prestator  vor  fi
complementare cu cele realizate de echipa de proiect a
solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36
de luni, plecand de la complexitatea lor, necesitatea unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii  lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea  lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,
relatia  cu  ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii
constructiei),  in  perioada  de  executie  a  lucrarilor
(prezenta  constanta  pe  santier,  completarea  cartii
constructiei,  verificarea calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor
executate,  conformitatii  materialelor,  intocmirea
documentelor  necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor
(receptie la terminarea lucrarilor, remedierea defectelor,
receptie finala).

II.14 Contractare și
realizare servicii de
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor)  şi  o  placa  definitiva  (după  finalizarea
lucrărilor). 
Vor exista doua comunicate de presa publicate in presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va evidentia cheltuielile aferente activitatilor auditate in
trimestrul respectiv. 
Rapoartele  de  audit  vor  confirma  ca  toate  cheltuielile
care  vor  fi  incluse  în  cererile  de  rambursare  au  fost
verificate  si  respecta  principiile  definte  in  ghidul
solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 2 – COMUNA MILOSESTI
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI



Activitate Subactivitate Detaliere



I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea 
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor singurele conditii  find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele
pentru  cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a
încarcat in platforma mysmis.

 

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie.

Prestatorul va oferi consultanta in organizarea procedurii
de achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii
prevazute  de  proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va
semna contractul de finantare

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si executie

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va  realiza
documentatia de atribuire, se va lansa procedura pe SEAP,
va fi  intocmita  comisia  de evaluare si  va  fi  cooptat  un
expert (daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru audit 
financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.



II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in
organizarea  licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de  lucrari  acoperitoare,
implicarea  in  asigurarea  conformitatii  lucrarilor  cu  PT,
etc). 
Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea  achizitiei  de  lucrari  (raspuns  la  clarificarile
legate de PTh) si asistenta in perioada executie si receptie
a lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In acest context este necesar un management de proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare raportarilor tehnice si  financiare si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.



II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii  lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea  lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,
relatia  cu  ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii
constructiei), in perioada de executie a lucrarilor (prezenta
constanta  pe  santier,  completarea  cartii  constructiei,
verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor  executate,
conformitatii  materialelor,  intocmirea  documentelor
necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor  (receptie  la
terminarea  lucrarilor,  remedierea  defectelor,  receptie
finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor)  şi  o  placa  definitiva  (după  finalizarea
lucrărilor). 

Vor exista  doua comunicate  de presa publicate  in  presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va evidentia cheltuielile  aferente activitatilor auditate in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 3 – COMUNA REVIGA 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea 
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele conditii  find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.



Activitate Subactivitate Detaliere

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele
pentru  cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a
încarcat in platforma mysmis.

 

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul va oferi consultanta in organizarea procedurii
de achizitie publica,  urmand ca pentru celelalte achizitii
prevazute de proiect sa ofere consultanta daca se va semna
contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si executie

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va  realiza
documentatia de atribuire, se va lansa procedura pe SEAP,
va fi  intocmita  comisia  de evaluare  si  va fi  cooptat  un
expert (daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru audit 
financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si 
Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in
organizarea  licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de  lucrari  acoperitoare,
implicarea  in  asigurarea  conformitatii  lucrarilor  cu  PT,
etc). 



Activitate Subactivitate Detaliere

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea  achizitiei  de  lucrari  (raspuns  la  clarificarile
legate de PTh) si asistenta in perioada executie si receptie
a lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor
si incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In acest  context este necesar un management de proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare raportarilor  tehnice si  financiare si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii  lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale.



Activitate Subactivitate Detaliere

Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea  lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,
relatia  cu  ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii
constructiei), in perioada de executie a lucrarilor (prezenta
constanta  pe  santier,  completarea  cartii  constructiei,
verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor  executate,
conformitatii  materialelor,  intocmirea  documentelor
necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor  (receptie  la
terminarea  lucrarilor,  remedierea  defectelor,  receptie
finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor)  şi  o  placa  definitiva  (după  finalizarea
lucrărilor). 

Vor exista  doua comunicate  de presa publicate  in  presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va evidentia  cheltuielile  aferente activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 4 – COMUNA COCORA
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele  conditii  find  calitatea  serviciilor  si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.



Activitate Subactivitate Detaliere

documente anexă
Prestatorul a centralizat documentele suport/anexele pentru
cererea de finantare,  a intocmit dosarul și  l-a încarcat in
platforma mysmis.

 

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul  va oferi  consultanta in organizarea procedurii
de  achizitie  publica,  urmand  ca  pentru  celelalte  achizitii
prevazute de proiect sa ofere consultanta daca se va semna
contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In functie de procedura stabilita se va realiza documentatia
de atribuire, se va lansa procedura pe SEAP, va fi intocmita
comisia de evaluare si va fi cooptat un expert (daca va fi
cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
audit financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si
Asistenta tehnica din
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii care sa prezinte riscuri minime in organizarea
licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor (intarzieri, costuri suplimentare, subdimesionari,
categorii  de lucrari  acoperitoare, implicarea in asigurarea
conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.



Activitate Subactivitate Detaliere

Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea achizitiei de lucrari (raspuns la clarificarile legate
de  PTh)  si  asistenta  in  perioada  executie  si  receptie  a
lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției  de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In  acest  context  este  necesar  un  management  de  proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare  raportarilor  tehnice  si  financiare  si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii lucrarilor de dezvoltare a rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale.



Activitate Subactivitate Detaliere

Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea lucrarilor (analiza PTh si autorizatii/avize, relatia
cu ISC, pregatirea primei componente a cartii constructiei),
in perioada de executie a lucrarilor (prezenta constanta pe
santier, completarea cartii constructiei, verificarea calitatii
lucrarilor  si  cantitatilor  executate,  conformitatii
materialelor,  intocmirea  documentelor  necesare)  si  dupa
finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea  lucrarilor,
remedierea defectelor, receptie finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor) şi o placa definitiva (după finalizarea lucrărilor).

Vor  exista  doua  comunicate  de  presa  publicate  in  presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va  evidentia  cheltuielile  aferente  activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

ORGANIZAȚIA PARTENER 5 – COMUNA COLELIA 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea
cererii de finantare

S-au contractat serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele  conditii  find  calitatea  serviciilor  si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
studiile de teren si Studiul de fezabilitate.
SF  a  furnizat  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere 
de finantare și 
documente anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul a centralizat documentele suport/anexele pentru
cererea de finantare,  a intocmit dosarul și  l-a încarcat in
platforma mysmis.



Activitate Subactivitate Detaliere

 II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie

Prestatorul  va oferi  consultanta in organizarea procedurii
de  achizitie  publica,  urmand  ca  pentru  celelalte  achizitii
prevazute de proiect sa ofere consultanta daca se va semna
contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In functie de procedura stabilita se va realiza documentatia
de atribuire, se va lansa procedura pe SEAP, va fi intocmita
comisia de evaluare si va fi cooptat un expert (daca va fi
cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II.5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
audit financiar

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II. 6 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică a 
proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.7 Realizarea 
Proiectului Tehnic si
Asistenta tehnica din
partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii care sa prezinte riscuri minime in organizarea
licitatiei  pentru  lucrari  si  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor (intarzieri, costuri suplimentare, subdimesionari,
categorii  de lucrari  acoperitoare, implicarea in asigurarea
conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.
Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea achizitiei de lucrari (raspuns la clarificarile legate
de  PTh)  si  asistenta  in  perioada  executie  si  receptie  a



Activitate Subactivitate Detaliere

lucrarilor.

II.8 Obtinere avize 
solicitate prin CU la 
etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.9 Realizarea 
serviciilor verificare 
tehnică de calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță a construcției  de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.10 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.11 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  dat  de:  sursa  de  finantare  si
procedurile  de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;
valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte
de santier cu capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In  acest  context  este  necesar  un  management  de  proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare  raportarilor  tehnice  si  financiare  si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.12 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.13 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii lucrarilor de dezvoltare a rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale.



Activitate Subactivitate Detaliere

Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea lucrarilor (analiza PTh si autorizatii/avize, relatia
cu ISC, pregatirea primei componente a cartii constructiei),
in perioada de executie a lucrarilor (prezenta constanta pe
santier, completarea cartii constructiei, verificarea calitatii
lucrarilor  si  cantitatilor  executate,  conformitatii
materialelor,  intocmirea  documentelor  necesare)  si  dupa
finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea  lucrarilor,
remedierea defectelor, receptie finala).

II.14 Contractare si 
realizare servicii de 
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala POIM 2014-2020. Se va
realiza si amplasa panoul provizoriu (în timpul executării
lucrărilor) şi o placa definitiva (după finalizarea lucrărilor).

Vor  exista  doua  comunicate  de  presa  publicate  in  presa
locala (la inceperea si la finalizarea proiectului) si se vor
realiza autocolante pentru echipamentele achizitionate.

II.15 Realizare 
servicii de audit

Auditorul va realiza rapoarte de audit trimestriale, in care
va  evidentia  cheltuielile  aferente  activitatilor  auditate  in
trimestrul respectiv. 

Rapoartele de audit vor confirma ca toate cheltuielile care
vor fi incluse în cererile de rambursare au fost verificate si
respecta principiile definte in ghidul solicitantului.

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în
Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizatia Contribuţia (unde este cazul)

Lider de proiect partener 1
COMUNA  GRIVITA

Valoarea bugetului administrat (în lei) =  23.730.209,34 fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 22,95 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 2
COMUNA MILOSESTI

Valoarea bugetului administrat (în lei) =  23.612.218,69 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 22,84 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 3
COMUNA REVIGA

Valoarea bugetului administrat (în lei) = 30.255.686,69 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 29,26 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %



Organizatia Contribuţia (unde este cazul)

Partener 4
COMUNA COCORA 

Valoarea bugetului administrat (în lei) = 15.858.237,98 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 15,34 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Partener 5
COMUNA COLELIA 

Valoarea bugetului administrat (în lei) = 9.933.254,52 lei fara TVA
Procent buget administrat din valoarea totală a proiectului (%) = 9,61 %
Valoarea contribuţiei (în lei) = 0,00 lei
Procent contribuţie la valoarea totală a proiectului (%) = 0,00 %

Responsabilitățile privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt conforme  cu  prevederile Normelor
metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate
prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la
care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de
valabilitate a contractului  de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a
prezentului acord.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi

documente legate de  proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a  cererilor de
rambursare.

Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
(2) Liderul de  parteneriat (Partener 1)  va consulta partenerii cu  regularitate, îi  va informa
despre progresul în  implementarea proiectului şi le  va furniza copii ale rapoartelor de progres şi
financiare.
(3) Propunerile  pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.),
trebuie să fie convenite cu  partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de
management / Organismul intermediar.
(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor  de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea
de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea
proiectului, respectarea normelor în  vigoare privind procedura de atribuire a contractelor  de



achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste
obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv.
(8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului
aferente cheltuielilor  proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de
către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerii  au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din
procesul de rambursare  pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca
eligibile.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie
informaţi despre progresul în  implementarea  proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de
proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor
pentru modificări  importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării
aprobării de către Autoritatea de management

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5

(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
în scopul elaborării cererilor de rambursare.
(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate
de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de
Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(4) Partenerii  sunt obligaţi să furnizeze  liderului de proiect orice informaţii sau documente
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor propria conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către
Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul  proiectului  vor fi  făcute de către fiecare membru al  parteneriatului,   cu

respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau
alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a

acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.



(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a
dreptului  de utilizare a  echipamentelor, bunurilor  etc.  achiziţionate prin proiect,  precum  și  a
titlurilor   și   drepturilor de   proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului.
Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate
din  finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care
au fost achiziţionate.
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a
obţinerii finanţării prin  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 8
Sisteme  inteligente  și  sustenabile  de  transport  al  energiei  electrice  și  gazelor  naturale , pe o
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare  ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate

informaţiile primite în cadrul  şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să
utilizeze informaţiile confidenţiale  doar în scopul de a-şi îndeplini  obligaţiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin  act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de
Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu

le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea
de finanţare.

Lider de parteneriat
Numele, prenumele si

functia 
reprezentantului legal

al organizatiei

semnatura Data si locul semnarii

Partener 1
COMUNA GRIVITA,

JUDEȚUL IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Stroe Vasile 

___/___2021
Sediul primăriei 

Com. Grivita 

Partener 2
COMUNA MILOSESTI,
JUDEȚUL IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Trifu Dumitru

___/___2020
Sediul primăriei 
Com. Milosesti 



Partener 3
COMUNA REVIGA , 
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Barbu Nitu

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Reviga

Partener 4
COMUNA COCORA,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Lefter Danut Sorin

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Cocora

Partener 5
COMUNA COLELIA ,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Nita Nichita

___/___2020
Sediul primăriei 

Com. Colelia

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Dumitru DAMIAN

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                             Dumitru Marius  DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA

P r o i e c t  

 H O T Ă R Â R E

privind implementarea proiectului ,,ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRIVIȚA JUDEȚUL IALOMIȚA “

          Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referatul de aprobare prezentat de către viceprimarul comunei Grivița, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr. 37/05.01.2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 38/05.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;
- prevederile Ghidului solicitantului - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR - Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea
creşterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranţă,  eficienţă  în  operare,  precum  şi  de  integrare  a
activităţilor  de  transport,  distribuţie  şi  consum  final,  in  cadrul  Programului  Operaţional
Infrastructură  Mare  2014-2020  (POIM),  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.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139
alin.(3), lit.,,d") şi,,e")  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului
,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Grivița, județul Ialomița“

Art. 2. Se aprobă documentația tehnică faza SF, Devizul General și a principalilor indicatori
tehnico – economici pentru proiectul ,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale, în
comuna Grivița județul Ialomița“, (denumit în continuare ,,Proiect”), conform Anexei, care este
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3.  Se  aprobă  finanțarea  din  bugetul  local  al  comunei  Grivița a  cheltuielilor  proprii
aferente Proiectului, care se vor prevede în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în
cazul obținerii finanțării prin POIM , potrivit legii.
          Art. 4. Numărul gospodăriilor, instituții publice și operatorii economici deserviți de Proiect,
după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.



          Art. 5.  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
          Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei  ,
domnul Stroe Vasile.
          Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei  și prefectului județului  și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și prin mijloace electronice .

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                
                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr.6
Din 06.01.2021
Adoptata la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR

 H O T Ă R Â R E
privind implementarea proiectului ,,ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE

GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRIVIȚA JUDEȚUL IALOMIȚA “

          Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referatul de aprobare prezentat de către viceprimarul comunei Grivița, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr. 37/05.01.2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 38/05.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;
- prevederile Ghidului solicitantului - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR - Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea
creşterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranţă,  eficienţă  în  operare,  precum  şi  de  integrare  a
activităţilor  de  transport,  distribuţie  şi  consum  final,  in  cadrul  Programului  Operaţional
Infrastructură  Mare  2014-2020  (POIM),  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.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139
alin.(3), lit.,,d") şi,,e")  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului
,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Grivița, județul Ialomița“

Art. 2. Se aprobă documentația tehnică faza SF, Devizul General și a principalilor indicatori
tehnico – economici pentru proiectul ,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale, în
comuna Grivița județul Ialomița“, (denumit în continuare ,,Proiect”), conform Anexei, care este
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3.  Se  aprobă  finanțarea  din  bugetul  local  al  comunei  Grivița a  cheltuielilor  proprii
aferente Proiectului, care se vor prevede în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în
cazul obținerii finanțării prin POIM , potrivit legii.
          Art. 4. Numărul gospodăriilor, instituții publice și operatorii economici deserviți de Proiect,
după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. 5.  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.



          Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei  ,
domnul Stroe Vasile.
          Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei  și prefectului județului  și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și prin mijloace electronice .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 8 ianuarie 2021 , cu un număr de 9 voturi “Pentru” ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.          

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Dumitru DAMIAN

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                             Dumitru Marius  DEMETER 

Nr.6
Din 08.01.2021 
Adoptata la Griviţa
Ex.



                                                                 Anexa  la HCL Nr. 6 /08.01.2021

Indicatorii tehnico economici și caracteristicile principale pentru implementarea proiectului

,,ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN

COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA “

     Valoarea totală a proiectului pentru, realizarea obiectivelor sistemului de distribuție gaz cu
material tubular din polietilenă de înaltă densitate, PE 100 SDR 11, este de 28.198.623,43 lei cu
TVA (conform deviz). 

1. VALOAREA TOTALĂ (EXCLUSIV TVA) : 23.730.209,34
2. DIN CARE C+M: 19.294.587,44

      3.   Nr. de branșamente total: 1432
      4.   Lungime totală rețea gaze:32,033 km
      5.   Durata de realizare a investiției este de 36 luni
PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI SUNT DESCRIȘI ÎN ANEXA 1

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Dumitru DAMIAN

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                             Dumitru Marius  DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.37 din  05.01.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și
indicatorii tehnico - economici ai investiţiei

„Înfințare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comuna Grivița, jud Ialomița

Având în vedere:
      Program Operational Infrastructura Mare ce își propune  dezvoltarea reţelelor inteligente de
distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final , in cadrul
Axei  prioritare  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, 
      Ghidului solicitantului ”dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în  operare, precum și de integrare a
activităților de transport, distribuție și consum final’’
       Strategia de Dezvoltare locala a comunei cat  si Strategia de Dezvoltare a judetului Ialomitace
au ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor din comunitate si judeţului Ialomiţa, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  
Propun:
  Operational Infrastructura Mare  are ca scop Creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a
infrastructurii  de distribuție  de gaze naturale  utilizate  pentru realizarea  serviciului  comunitar  de
utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, în conformitate cu legislația în vigoare,
prin  îmbunătățirea   flexibilității,  siguranței,  eficienței  în   operare,  precum  și  prin  integrarea
activităților de transport, distribuție și consum final.
     Înfiinţarea  sistemului  inteligent  de  distribuţie  de  gaze  naturale  în  comuna
Grivita  este  un  proiect  cu  o  relevanţă  deosebită  întrucât  contribuie  substanţial  la
creşterea  eficienţei  energetice  şi  a  securităţii  furnizării  în  contextul  combaterii
schimbărilor  climatice,  cât  şi  la  strategiile  naţionale  şi  regionale  de  creare  a  noi
locuri  de  muncă,  de  creştere  a  productivităţi i,  de  atragere  de  noi  oportunităţi  de
afaceri  în zonă.
   In vederea creşterii gradului de confort al locuitorilor şi pentru dezvoltarea economică a zonei 
este necesară şi oportună investiţia privind înfiinţarea sistemului inteligent distribuţiei de gaze 
naturale în comuna Grivita  conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de 
confort atât al localnicilor.
Contribuie la dezvoltarea potentialului economic local prin;

- asigurarea catre agentii economici a utilitatilor publice, respectiv distributia si alimentarea cu gaze

naturale, atrage dupa sine oportunitati de afaceri si facilitati in dezvoltarea afacerilor deja existente

- creşterea atractivităţii zonei pentru potenţialii investitori cu implicaţii în revigorarea şi dez-



voltarea activităţii economice, atât de necesară mai ales în condiţiile actuale;
 Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobare:

 - necesității, oportunității și potențialului economic al investiţiei „Înfintare sistem inteligent 
de distributie gaze naturale” in comuna Grivita jud Ialomita, prin Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 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 

- documentatia tehnica faza SF cu principalii indicatori tehnico - economici, conform anexă, 
pentru proiectul ,,Înfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale , comuna Grivita., jud 
Ialomita“

VICEPRIMAR,

Daniel ROTARU 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.38 din 05.01.2021

R A P O R T

la proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și
indicatorii tehnico - economici ai investiţiei

„Înfințare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comuna Grivița, jud Ialomița

Având în vedere:
      Program Operational Infrastructura Mare ce își propune  dezvoltarea reţelelor inteligente de
distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final , in cadrul
Axei  prioritare  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, 
      Ghidului solicitantului ”dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în  operare, precum și de integrare a
activităților de transport, distribuție și consum final’’
       Strategia de Dezvoltare locala a comunei cat  si Strategia de Dezvoltare a judetului Ialomitace
au ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor din comunitate si judeţului Ialomiţa, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  
Propun:
  Operational Infrastructura Mare  are ca scop Creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a
infrastructurii  de distribuție  de gaze naturale  utilizate  pentru realizarea  serviciului  comunitar  de
utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, în conformitate cu legislația în vigoare,
prin  îmbunătățirea   flexibilității,  siguranței,  eficienței  în   operare,  precum  și  prin  integrarea
activităților de transport, distribuție și consum final.
     Înfiinţarea  sistemului  inteligent  de  distribuţie  de  gaze  naturale  în  comuna
Grivita  este  un  proiect  cu  o  relevanţă  deosebită  întrucât  contribuie  substanţial  la
creşterea  eficienţei  energetice  şi  a  securităţii  furnizării  în  contextul  combaterii
schimbărilor  climatice,  cât  şi  la  strategiile  naţionale  şi  regionale  de  creare  a  noi
locuri  de  muncă,  de  creştere  a  productivităţi i,  de  atragere  de  noi  oportunităţi  de
afaceri  în zonă.
   In vederea creşterii gradului de confort al locuitorilor şi pentru dezvoltarea economică a zonei 
este necesară şi oportună investiţia privind înfiinţarea sistemului inteligent distribuţiei de gaze 
naturale în comuna Grivita  conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de 
confort atât al localnicilor.
Contribuie la dezvoltarea potentialului economic local prin;

- asigurarea catre agentii economici a utilitatilor publice, respectiv distributia si alimentarea cu gaze

naturale, atrage dupa sine oportunitati de afaceri si facilitati in dezvoltarea afacerilor deja existente

- creşterea atractivităţii zonei pentru potenţialii investitori cu implicaţii în revigorarea şi dez-



voltarea activităţii economice, atât de necesară mai ales în condiţiile actuale;
 Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobare:

 - necesității, oportunității și potențialului economic al investiţiei „Înfintare sistem inteligent 
de distributie gaze naturale” in comuna Grivita jud Ialomita, prin Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 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 

- documentatia tehnica faza SF cu principalii indicatori tehnico - economici, conform anexă, 
pentru proiectul ,,Înfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale , comuna Grivita., jud 
Ialomita“
            

Consilier de achiziții publice,

Gheorghiță URSE





       R O M Â N I A
     JUDETUL IALOMITA 
     COMUN A   ……………. 
         PRIMAR 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor Cosâmbești ,Mărculești,Bucu,Gheorghe Lazăr  
Scânteia , Valea Ciorii în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și
de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”

                       Având în vedere:

-  prevederile art.  35 alin.  (1)  din Legea nr.  273 din 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările și

completările ulterioare;

                       Examinând:

                     - Referatul de aprobare  inregistrat la  nr.   din                prezentat  de   primarul comunei ;

                     - raportul inregistrat  la  nr.   din   al viceprimarului comunei …………………..;

                     - raportul nr.   din   al  Comisiei juridice şi de disciplină pentru avizarea proiectului de hotarare;

                     - raportul nr.   din   al Comisiei pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea

teritoriului , urbanism, protecţia mediului şi turism  pentru avizarea proiectului de hotarare;

                    Ținând cont de :

                    -Prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A

FONDURILOR-Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum

final-Cod apel: POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale-2020- Ministerul

Fondurilor Europene

                   - Programul Operațional Infrastructură Mare 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;

                    În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta

de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;



H O T Ă R Ă Ş T E:

                      Art.1  -  Se  aprobă participarea  comunei  …………………………………..in   cadrul

Parteneriatului/asocierii   cu localitatile Cosâmbești  ,Mărculești,Bucu,Gheorghe Lazăr ,  Scânteia ,  Valea Ciorii

pentru  accesarea  programului  „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea

creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport,

distribuție și consum final ”, conform anexei la prezenta hotarare.

                   Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei ………………………. a sumei ce reprezintă

contribuţia financiară proprie a comunei  ………………………….. la bugetul proiectului prevăzut la art.1 din

prezenta,conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre.

                    Art.3 – Se mandatează domnul …………………………, primarul comunei ……………………,

judeţul……………………….,să semneze  Acordul  de  Parteneriat,  în  numele  UAT

Comuna………………………..

                Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local

……………………..  şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   in parteneriat

precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul ………………...,pentru controlul legalitatii.

 Primar,

………………………………… Avizat pentru legalitate,

 Secretar,

 

Nr. ……………………

Iniţiat  la comuna 

Astăzi……………

    

 



COMUNA GRIVITA
JUDETUL IALOMITA

NR………./ …………..2020

RAPORT
La proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea, potențialul economic si

indicatorii tehnico - economici al investiţiei
„Infintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in comunaGrivita jud Ialomita

Având în vedere:
      Program Operational Infrastructura Mare ce își propune  dezvoltarea reţelelor inteligente de
distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final, in cadrul
Axei prioritare 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, 
      Ghidului solicitantului ”dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în  operare, precum și de integrare a
activităților de transport, distribuție și consum final’’

       Strategia de Dezvoltare locala a comunei cat  si Strategia de Dezvoltare a judetului Ialomita ce
au ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor din comunitate si judeţului Ialomiţa, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.  

Propun:
  Operational Infrastructura Mare  are ca scop Creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a
infrastructurii  de distribuție  de gaze naturale  utilizate  pentru realizarea serviciului  comunitar  de
utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, în conformitate cu legislația în vigoare,
prin  îmbunătățirea   flexibilității,  siguranței,  eficienței  în   operare,  precum  și  prin  integrarea
activităților de transport, distribuție și consum final.
     Infiinţarea sistemului inteligent de distribuţiei de gaze naturale în Comuna Grivita este un proiect
cu  o  relevanţă  deosebită  întrucât  contribuie  substanţial  la  creşterea  eficienţei  energetice  şi  a
securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, cât şi la strategiile naţionale şi
regionale  de  creare  a  noi  locuri  de  muncă,  de  creştere  a  productivităţii,  de  atragere  de  noi
oportunităţi de afaceri în zonă.
   In vederea creşterii gradului de confort al locuitorilor şi pentru dezvoltarea economică a zonei este
necesară şi oportună investiţia privind înfiinţarea sistemului inteligent distribuţiei de gaze naturale
în Comuna Grivita  conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de confort atât al
localnicilor.
Contribuie la dezvoltarea potentialului economic local prin;

- Asigurarea catre agentii economici  a  utilitatilor publice, respectiv distributia  si  alimentarea  cu

gaze  naturale, atrage  dupa sine  oportunitati  de  afaceri  si  facilitati  in  dezvoltarea afacerilor deja
existente

- creşterea  atractivităţii  zonei  pentru  potenţialii  investitori  cu  implicaţii  în  revigorarea  şi



dezvoltarea activităţii economice, atât de necesară mai ales în condiţiile actuale;

-
Având în vedere cele menționate mai sus, propun spre  aprobare:

 - necesității, oportunității și potențialului economic al investiţiei „Infintare sistem inteligent
de distributie gaze naturale” in comuna Grivita jud Ialomita, prin Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 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 

- documentatia tehnica faza SF cu principalii indicatori tehnico - economici, conform anexă, 
pentru proiectul ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale , comuna Grivita, jud 
Ialomita “
 

PRIMAR
Stroe Vasile
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