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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții 
“Extindere rețea distribuție gaze pe Str. Drumul Targului, comuna Domnești jud. Ilfov” 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  Primarului Comunei Domnești; 
• Raportul Compartimentului de Achiziţii publice – Investiţii și al Compartimentului 

Finanțe-Contabilitate  din aparatul de specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. „14”, alin. (7) lit. a),  art. 63, alin. (1) 
lit. c) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

• Prevederile art. 108 si art. 151 din Legea nr. 123/2012 privind legea energiei electrice și a 
gazelor naturale; 

• Propunerea comercială nr.  910443240 din 08.12.2017 a SC Distrigaz Sud Rețele SRL, 
 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de 
investiții “ Extindere rețea distribuție gaze pe Str. Drumul Targului, comuna Domnești jud. 
Ilfov ”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
 

Art.2 . Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții “ Extindere rețea distribuție gaze 
pe Str. Drumul Targului, comuna Domnești jud. Ilfov ” în valoare totală estimată de  108.128, 
16 lei (cu TVA) din care Primăria Comunei Domnești = 105.965,93 lei cu TVA, buget local, 
Cap.70,02,07 și SC Distrigaz Sud Rețele SRL = 2.162,23 lei cu TVA. 

 
 

Art.3   Se aprobă cedarea in folosinta catre GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a 
conductei de distribuție nou create în condițiile art. 151 alin. (3) din Legea nr. 123/2012. Se va 
recupera contravaloarea sumei investite din momentul punerii in functiune a conductei de la 
utilizatorii racordati, modalitatea de recuperare din investitie se face in conformitate cu 
reglementarile ANRE. 
 

Art.4  Se împuternicește Primarul Comunei Domneşti, dl. Ghiță Ioan Adrian, să semneze 
contractul de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții “ Extindere rețea distribuție 
gaze pe Str. Drumul Targului, comuna Domnești jud. Ilfov ”. 

 

Art.5  Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Ghiță Ioan - Adrian 
                                   
 



 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

  
 Având în vedere dezvoltarea urbanistica din zona străzii Drumul Targului și solicitările 
cetățenilor de pe aceasta stradă, cu privire la racordarea la rețeaua de gaze naturale pentru a 
asigura condiții de viață decenta locuitorilor și pentru a crea noi posibilități de dezvoltare a 
zonei, sunt necesare investiții majore pentru extinderea rețelelor de utilități. 
    

Urmare a cererilor depuse de locuitori pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe Str. 
Drumul Targului, Comuna Domnești, județul Ilfov, Consiliul Local Domnești a aprobat 
finanțarea din fonduri proprii pentru investiția: "Extindere rețea gaze naturale Str. Drumul 
Targului, comuna Domnești, județul Ilfov". 
 

- conform propunerii comerciale  întocmite de DISTRIGAZ SUD REȚELE - GDF Suez 
este necesară extinderea  sistemului de distribuție pe o lungime de 270 m pe strada Drumul 
Targului, valoarea totală estimată a lucrărilor  fiind de  108.128,16 lei (cu TVA); 

- finanțarea investiției: COMUNA DOMNEȘTI = 105.965,93 lei cu TVA, buget local, 
Cap. 70.02.07.  și  DISTRIGAZ SUD RETELE = 2.162,23 lei cu TVA. 

 
Conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, Primăria Comunei 

Domnești are dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite (cofinanțarea) din 
momentul punerii în funcţiune a obiectivului/conductei de la următorii utilizatori racordaţi la 
obiectivele/sistemele realizate; modalitatea de recuperare a cotei-părţi din investiţie se face în 
conformitate cu reglementările ANRE. 

 
În sensul celor menționate mai sus,  pentru  realizarea obiectivelor de investiții - Extindere 

rețea de gaze naturale - Str. Drumul Târgului, este necesară acceptarea propunerii comerciale și 
încheierea unui contract de cofinanțare între Primăria Comunei Domnești și DISTRIGAZ SUD 
REȚELE - GDF Suez, drept pentru care supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local 
Domnești prezentul PROIECT DE HOTĂRÂRE.  

 
 
 

Primar, 
                                            Ghiță Ioan - Adrian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Având în vedere: 
- cererile locuitorilor pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe Str. Drumul Targului, 

comuna Domnești, județul Ilfov, Consiliul Local Domnești a hotărât demararea demersurilor 
necesare pentru obtinerea solutiei tehnice si financiare de acces la sistemul de distributie a gazelor 
naturale pentru Str. Drumul Targului,  in vederea includerii în bugetul anului 2017 a investiției 
"Extindere rețea gaze naturale Str. Drumul Targului, comuna Domnești, județul Ilfov"; 

- pentru a asigura condiții de viață decente locuitorilor, Primăria comunei Domnești a solicitat 
DISTRIGAZ SUD RETELE prin adresa înregistrată sub nr. 910443240 acordarea accesului la 
sistemul de distribuție de gaze naturale a imobilelor situate pe strada Drumul Târgului; 

- refuzul de racordare nr. 208285820/08.12.2017 emis de DISTRIGAZ SUD REȚELE, 
întemeiat pe dispozițiile art. 150 alin. B)  din Legea nr. 123/2012 - "lipsa obiective/conducte părți 
componente ale sistemelor la care urmează să fie realizată conectarea"; 

- propunerea comercială pentru extinderea conductei de gaze naturale pe strada Drumul 
Târgului,  emisă de DISTRIGAZ SUD REȚELE sub nr. 910443240 din 08.12.2017. 

- ținând cont de prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, solicitantul poate 
participa în cotă-parte la finanţarea obiectivelor/conductelor. 

Valoarea și finanțarea investiției  

- conform propunerii comerciale întocmite de DISTRIGAZ SUD REȚELE - GDF Suez 
este necesară extinderea  sistemului de distribuție pe o lungime de 270 m pe strada Drumul 
Târgului, valoarea totală estimată a lucrărilor  fiind de  108.128,16 lei(cu TVA); 

- finanțarea investiției:  COMUNA DOMNEȘTI = 105.965,93 lei  cu TVA, buget local, 
Cap. 70.02.07.  și  DISTRIGAZ SUD RETELE = 2.162,23 lei cu TVA. 

Conf. prevederilor art. 151 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, Primăria comunei Domnești are 
dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite (cofinanțarea), din momentul punerii în 
funcţiune a obiectivului/conductei, de la următorii utilizatori racordaţi la obiectivele/sistemele 
realizate; modalitatea de recuperare a cotei-părţi din investiţie se face în conformitate cu 
reglementările ANRE. 

In sensul celor menționate mai sus,  pentru  realizarea obiectivelor de investiții - Extindere 
rețea de gaze naturale - Str. Drumul Târgului, este necesară acceptarea propunerii comerciale și 
încheierea unui contract de cofinanțare între Primăria Comunei Domnești și DISTRIGAZ SUD 
REȚELE - GDF Suez. 

Faţă de cele aratate mai sus rog Primarul comunei Domnești să supună  dezbaterii Consiliului 
Local prezentul Proiect de Hotarâre. 

 

Comp. Achiziţii publice şi investiţii,                                 Comp. Financiar-Contabilitate,          
    Ref. Asistent Dicianu Natalia - Petruța                                     Ref. Sup. Șerban Cornelia 


