
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții
”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea”, in Municipiul Alexandria, județul
Teleorman

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Județul Teleorman, întrunit în ședință
extraordinară, având în vedere:

∑ Referatul de aprobare nr. 32875 din 20 aprilie 2022 al Primarului Municipiului Alexandria;

∑ Raportul comun de specialitate nr. 32878 din 20 aprilie 2022 al Direcției Tehnic Investiții și 
al Direcției Economice;

∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria;

∑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”;

∑ Prevederile Ordinului nr. 278/24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. 
(1) lit. e) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice 
locale;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al României;

∑ În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă devizul general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Extindere 
rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul Alexandria, județul 
Teleorman, întocmit conform modelului prevăzut in anexa nr. 2.1 din Normele pentru punerea 
în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 
”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. e) din OUG nr. 
95/2021, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cererea de finanțare a obiectivului de investiții ”Extindere rețea de
distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul Alexandria, județul 



Teleorman, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”, bugetul local si contribuție sarcina concesionarului Distrigaz Sud Rețele.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Tehnic Investiții și Direcției Economice, pentru cunoaștere și 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier, Secretar General,

Ene Cornelia Ionela Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. _______/_____ Aprilie 2022



JUDETUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 32875 din 20.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții
”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul Alexandria, județul
Teleorman

Prin OUG nr. 95/2021 a fost aprobat Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, 

prin care pot fi finanțate obiective de investiții care nu sunt incluse la finanțare prin programele 

derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021 – 2027 sau prin alte 

programe naționale sau comunitare.

Municipiul Alexandria a identificat astfel oportunitatea de a realiza investiții publice de 

extindere a rețelei de distribuție a gazelor naturale care sa deservească consumatorii situați in 

intravilanul Municipiului Alexandria, dincolo de râul Vedea.

În vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

beneficiarii transmit cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la 

care se anexează devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 

din Normele metodologice și hotărârea consiliului local pentru aprobarea cererii de finanțare si a 

devizului general estimativ. 

Valoarea totală a investiției este de 2,963,117.20 lei (fără TVA), 3,516,165.72 lei 
(inclusiv TVA), din care C+M: 2,065,710.63 lei (fără TVA), 2,458,195.65 lei (inclusiv TVA),
conform devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Extindere rețea de 
distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul Alexandria, județul
Teleorman.

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea cererii de 
finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul
Vedea” in Municipiul Alexandria, județul Teleorman.



Astfel, în temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si alin (5), art. 196 alin. 
(1) lit. a) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României propun 
inițierea unui proiect de hotărâre de către Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică pentru 
aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a 
gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul Alexandria, județul Teleorman

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 32878 din 20.04.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții
”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul Alexandria, județul
Teleorman

Prin Referatul de aprobare nr. 32875 din 20.04.2022, Primarul Municipiului Alexandria 

supune dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de 

finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul

Vedea” in Municipiul Alexandria, județul Teleorman.

Adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” si a Ordinului nr. 278/24 februarie 2022

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria 

de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, 

a permis crearea unui cadru legislativ nou care să faciliteze promovarea obiectivelor de investiții 

pentru unitățile administrativ teritoriale astfel încât să se poată asigura accesul la serviciile 

esențiale ale întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în 

comunități. 

Având in vedere faptul că, prin actul normativ ante menționat sunt eligibile la finanțare și 
proiectele de investiții privind sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamentele si 
racordul la sistemul de transport al gazelor naturale, UAT Municipiul Alexandria depune spre 
finanțare proiectul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul
Vedea”.

Prezenta propunere a proiectului de hotărâre este relevantă pentru aprobarea cererii de 

finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul

Vedea”.



SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI 

Finanțarea se va face prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, din bugetul 

local si contribuția sarcina concesionarului de rețea Distrigaz Sud Rețele.

LEGALITATEA INVESTIȚIEI

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe 

prevederile următoarelor acte normative: 

∑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de 

Investiții ”Anghel Saligny”;

∑ Prevederile Ordinului nr. 278/24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice 

locale;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 

Codul administrativ al României;

∑ În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României.

Față de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire 

la aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a 

gazelor naturale peste râul Vedea”, în Municipiul Alexandria, considerăm că este oportună și 

legală, drept pentru care s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre propus, care va fi supus spre 

dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

ȘEF BIROU INVESTIȚII DIRECTOR D.E.

FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ Haritina GAFENCU

Andreea UNTEȘU



MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr. 1 la

CONSILIUL LOCAL HCL nr.____/___ Aprilie 2022

Deviz General Estimativ

”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul 

Alexandria, județul Teleorman



MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr. 2 la

CONSILIUL LOCAL HCL nr.____/___ Aprilie 2022

CERERE DE FINANȚARE
Programul național de investiții „Anghel Saligny“

1. Înregistrarea cererii de finanțare

U.A.T. Județul:
Municipiul Alexandria, jud. 
Teleorman Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Număr/data de înregistrare: 

33154/ 21.04.2022
(Se completează numărul de înregistrare de la registratura 
MDLPA)

2. Datele de identificare ale obiectivului de investiții

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): Municipiul Alexandria

Denumirea obiectivului de investiții:

”Extindere rețea de distribuție a gazelor 
naturale peste râul Vedea”, in Municipiul 
Alexandria, județul Teleorman

Tip proiect: proiect cu o singură categorie de investiție 

Categoria de investiție:

b) extinderea sistemului de distribuție a 
gazelor naturale în localitățile din cadrul unei 
unități administrativ-teritoriale;

Stadiu de implementare: obiectiv de investiții nou; 

Amplasament: Municipiul Alexandria

Durata de implementare a obiectivului de investiții 
(luni): 36 luni

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/Hotărârea A.D.I./Hotărârile consiliului local, 
județean ale U.A.T. membre ale parteneriatelor, după 
caz (număr/dată) ………………….

Valoarea totală a obiectivului de investiții:

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 

3,516,165.72

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 

3,223,175.72

Valoarea finanțată de la bugetul local:

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 

292,990.00

Valoarea calculată conform standardului de cost:

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 

30,547.60



Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de 
distribuție a gazelor naturale (calculat)

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 
30,547.60 lei fără TVA /branșament 

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de 
racordare la SNT împreună cu punctul de 
predare/preluare (calculat)

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 

0 lei fără TVA/branșament 

3. Rezumatul obiectivului de investiții

Tip lucrare: extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale/

- Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale: Da/Nu 

- Lungime rețea de distribuție înființare/extindere/modernizare 3310 metri 

- Număr de gospodării conectate (calculate conform art. 2 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației și al ministrului energiei nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului 
de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“): 97

- Lungime instalație racordare SNT 0 metri 

- Consum estimat anual consumatori casnici 66.917,34 mc 

- Consum estimat anual consumatori noncasnici 296.821,00mc 

- Alte capacități: 1 buc. S.M.P. – Stație de măsurare a gazelor naturale

4. Date de identificare ale solicitantului

Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.)

Strada:
DUNARII

Număr:
139

Cod poștal: 140030

Localitatea: ALEXANDRIA Județul: TELEORMAN
Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume și prenume: VICTOR DRAGUSIN
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon fix: 0247317732
Număr de telefon mobil:
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primalex@alexandria.ro

Persoana de contact:

Nume și prenume: ANDREEA UNTESU

Funcție: SEF BIROU

Număr de telefon: 0762681978

Adresă poștă electronică: primalex@alexandria.ro

Subsemnatul VICTOR DRAGUSIN, având funcția de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, județul TELEORMAN, confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/247205
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/247205
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în 

perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din 

contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“. Confirm că informațiile 

incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte. De asemenea, 

confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se 

deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar

VICTOR DRĂGUȘIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER,

Ene Cornelia Ionela

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr. 3 la

CONSILIUL LOCAL HCL nr.____/___ Aprilie 2022

Valoare finanțată de concesionar

”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea” in Municipiul 

Alexandria, județul Teleorman

Având în vedere normele metodologice cât și instrucțiunile privind finanțarea prin 

Programul național  de Investiții ”Anghel Saligny”, a obiectivelor de investiții din categoria 

prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, respectiv 

„sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamente și racordul la sistemul de 

transport al gazelor naturale, ca urmare a adresei cu nr. 602160 din 21.04.2022 transmisă de către 

Distrigaz Sud Rețele, la data prezentei, valoarea cheltuielilor care sunt în sarcina 

concesionarului este de 342.092,81 lei fără TVA, adică 11,55% din valoarea totală a devizului 

general, anexa 2.1 la cererea de finanțare. 

Primar

VICTOR DRĂGUȘIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER,

Ene Cornelia Ionela



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                         Anexa nr.1 la 
CONSILIUL LOCAL                                                             HCL nr. .........../ ....Aprilie 2022



PRESEDINTE DE SEDINTA
          CONSILIER
    Ene Cornelia Ionela

UAT MUNICIPIUL ALEXANDRIA




