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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de finantare, contractului de 
comodat, mandatarea primarului pentru semnarea documentelor aferente 
realizarii obiectivului de investitii: ,,Extindere retea electrica de interes 

public din zona Int. Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” 
 

          Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• Raportul Comp. Achiziţii publice-Investiţii și al Comp. Financiar-Contabilitate; 

• 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. 51 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor 
naturale; 

• Prevederile Ordinului nr. 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru 
extinderea retelelor de distributie a energiei electrice; 

• Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

• Aviz CTE nr. 105/13.11.2018; 
• Adresa nr. 335599/14.11.2018 de la SC E-Distributie Muntenia SA, inregistrata la 

Primaria Comunei Domnesti sub nr. 20003/15.11.2018 privind rezultatele analizei 
studiului de fezabilitate intocmit de SC E-Distributie Muntenia SA – Regiunea 
Muntenia – Serviciu Managementul si Controlul lucrarilor MT-JT pentru 
,,Extindere retea electrica de interes public din zona Int. Apusului, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov”, 
 

În temeiul art. 45 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se aprobă încheierea contractului de finanțare pentru executarea obiectivului de 
investiții:  ,,Extindere retea electrica de interes public din zona Int. Apusului, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov”, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.2  Se aprobă incheierea contractului de comodat pentru executarea obiectivului de 
investitii: ,,Extindere retea electrica de interes public din zona Int. Apusului, Comuna 
Domnesti, Judetul Ilfov”, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 



 
Art.3 Se împuternicește Primarul Comunei Domneşti, dl. Ghiță Ioan Adrian, să semneze 
contractul de finanțare pentru executarea obiectivului de investiții:  ,,Extindere retea 
electrica de interes public din zona Int. Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”.  
 
Art.4  Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.5 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, 
prin grija Secretarului UAT Comuna Domnești. 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
                                    

                                                                                                                                   
                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 
                                                                                             /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                    Cojocaru Bogdan Marius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
PRIMARIA COMUNA DOMNE ŞTI 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea încheierii contractului de finantare, contractului de 
comodat, mandatarea primarului pentru semnarea documentelor aferente 
realizarii obiectivului de investitii: ,,Extindere retea electrica de interes 

       public din zona Int. Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” 
 
 
 

Avand in vedere: 
 

• 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. 51 alin.(2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 
• Prevederile Ordinului nr. 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 

conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea 
retelelor de distributie a energiei electrice; 

• Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

• Aviz CTE nr. 105/13.11.2018; 
• Adresa nr. 335599/14.11.2018 de la SC E-Distributie Muntenia SA, inregistrata la Primaria 

Comunei Domnesti sub nr. 20003/15.11.2018 privind rezultatele analizei studiului de fezabilitate 
intocmit de SC E-Distributie Muntenia SA – Regiunea Muntenia – Serviciu Managementul si 
Controlul lucrarilor MT-JT pentru ,,Extindere retea electrica de interes public din zona Int. 
Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”, va aduce un aport la dezvoltarea zonei, va 
asigura conditii de viata decenta locuitorilor si conditii favorabile de acces la retea a 
viitorilor consumatori. 

 

         In sensul celor menționate mai sus,  pentru  realizarea obiectivului de investiții:  
,,Extindere retea electrica de interes public din zona Int. Apusului, Comuna Domnesti, 
Judetul Ilfov”,  este necesară acceptarea propunerii comerciale, încheierea contractului de 
finanțare si a celui de comodat între UAT Comuna Domnești și SC E-DISTRIBUTIE 
MUNTENIA SA, drept pentru care supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Domnești 
proiectul de hotărâre in forma prezentata.  

 
 
 

Primar, 
Ghiță Ioan Adrian 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                        Raport de specialitate 
 
 

     Având în vedere solicitările cetățenilor de pe Intrarea Apusului cu privire la 
racordarea la locurilor de consum la reteaua electrica de distributie, dar in care nu exista retele 
electrice pentru a asigura condiții de viață decenta locuitorilor și pentru a crea noi posibilități 
de dezvoltare a zonei, sunt necesare investiții majore pentru extinderea retelelor de distributie.  
         Urmare documentelor inaintate si analizate de catre Comisia Tehnico – economica de 
Avizare a S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENA S.A, conform prevederilor art. 7 din Ordinul nr. 
75/2013 s-a stabilit  solutia optima si a fost  incadrata in perspectiva de dezvoltare a instalatiilor 
energetice din zona analizata. 
         Prin adresa nr. 335599/14.11.2018 de la S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A 
inregistrata la Primaria Comunei Domnesti sub nr. 20003/15.11.2018 au fost inaintate 
rezultatele analizei privind ,,Extindere retea electrica de interes public din zona Intrarea 
Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov”. 
      Avand in vedere Studiul de fezabilitate elaborat de catre S.C. S.C. POWER PROIECT 
S.R.L. prin care au fost evaluate  condiţiile de finanţare a investiţiilor în vederea dezvoltării 
reţelei electrice de distribuţie din punct de vedere a eficientei economice si prevederile  
documentului ,,Metodologia de Calcul a eficientei  lucrarilor de extinderi retele electrice 
conform Ordin 75/2013 – Ed.2”, pentru VAN >= 0 si DRI <= 20 ani a rezultat:  

 

           
      Tinand cont de  prevederile art. 17 alin. (1) din Ordinul nr. 75/2013, se va incheia un 
contract de finantare intre autoritatea publica si operatorul de distributie concesionar conform 
Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 
     In vederea reglementarii modului in care se asigura serviciul de distributie exploatarea si 
intretinerea retelei, aplicarea art. 17 alin. (3) litera b) din Ordinul nr. 75/2013 se face prin 
incheierea unui contract de comodat conform Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotarare, prin 
care operatorul S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. preia in folosinta intreaga investitie 
rezultata prin contractul de finantare. 
     Conf. prevederilor art. 151 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, Primăria Comunei Domnești 
are dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite (finanțarea), din momentul punerii în 
funcţiune a obiectivului, 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 obiectivului de investiții: ,,Extindere 
retea electrica de interes public din zona Intrarea Apusului, Comuna Domnesti, Judetul 
Ilfov” este necesară acceptarea propunerii comerciale, încheierea contractului de finanțare si a 
contractului de comodat între Primăria Comunei Domnești și S.C. E-DISTRIBUTIE 
MUNTENIA S.A 

Faţă de cele aratate mai sus, solicitam dlui. Primar al Comunei Domnești, să supună  
dezbaterii Consiliului Local, prezentul Proiect de hotarâre. 

 

 

      Comp. Achiziţii Publice-Investiţii,                               Comp. Financiar - Contabilitate,          
        Ref. Asistent  Dicianu Natalia-Petruța                                       Ref. Sup. Șerban Cornelia 

 

Ieficient total 
(valoare investitie) 

Lei fara TVA 

Cota de participare 
Primaria Comunei Domnesti 

Lei fara TVA 

Operatorul 
S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A 

 
75.794 lei 19.490 lei 56.304 lei 


