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HOTĂRÂREA NR. 24 

Din data de 21 aprilie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea  și participarea la Programul 

Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţie: ÎNFIINŢARE REŢELE DE 

DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE  

MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL" 

 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 aprilie 

2022  

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 2076 din 19.04.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 2080 din 19.04.2022 al Compartimentului buget și finanțe; 

 - raportul de avizare nr. 2124 din 21.04.2022 al Comisiei de specialitate;  

 - prevederile art. 4 alin. (1) litera (e) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny"; 

 - prevederile art. 7 alin. (l) lit. b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 

"Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021  , aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

nr. 278/2022;  

 - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 10 alin. (6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 

documentaţilor tehnico-economice aferente obictivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

 - prevederile art. 7 alin. (13) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 

 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) litera (d) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ÎNFIINŢARE REŢELE 

DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL", așa 

cum sunt prezentați in cererea de finanțare, Anexa la prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile 

ale obiectivului de investiții ÎNFIINŢARE REŢELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN 

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL". 

 

 



Art.3. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții ÎNFIINŢARE 

REŢELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

"BARCĂUL" în valoare de 709.493,67 lei, ce revine Comunei Boghiș, din bugetul local al Comunei 

Boghiș. 

 

Art.4. Se aproba necesitatea si oportunitatea implementării proiectului ÎNFIINŢARE REŢELE DE 

DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL". 

 

Art.5. Se desemnează COMUNA NUȘFALĂU, prin domnul primar Mate Radu, în calitate de 

președinte al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BARCĂUL pentru a transmite 

toate documentele necesare elaborării, depunerii, contractării și implementării Proiectului ÎNFIINŢARE 

REŢELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE  MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

"BARCĂUL". 

 

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei Boghiș. 

  

 Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul Comunei Boghiş 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
 
 
 

 

                   PREȘEDINTE                            CONTRASEMNEAZĂ                                  

      DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL 

                            KÁSA ERIKA              FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA la HCL Boghiș nr. 24/21.04.2022 

 

Anexa nr. 1 la 

normele metodologice 

CERERE DE FINANȚARE 

Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

A.D.I:"BARCAUL” 

JUDEȚUL:  SALAJ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare:  
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): A.D.I:"BARCAUL” 

 
Denumirea obiectivului de investiții: ÎNFIINŢARE REŢELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR 

NATURALE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE 
MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ "BARCĂUL" 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de 
investiție;  

 
 
 
 

 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție 
gaze naturale;  
b) extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în 
localitățile din cadrul unei unități administrativ-
teritoriale;  
c) modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor 
naturale existente prin transformarea  în sisteme 
inteligente de distribuție a gazelor naturale. 

Stadiu implementare: 
Obiectiv de investiții nou; 
Obiectiv de investiții în continuare. 

Amplasament: 
Nusfalau, Boghis, Valcau de Jos, Maeriste, Halmasd, 

Plopis, Ip, Camar, Carastelec situate în regiunea de 

VEST a judetului Salaj 

 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

 
72 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 
consiliului local, județean ale UAT 
membre ale parteneriatelor, după caz 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
348.323.065,71 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
336.121.229,18 lei cu TVA 



 

 

Valoarea finanțată de la bugetul local: 
12.201.836,53 lei cu TVA 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

293.000.337,50 lei cu TVA 

 

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua 
de distribuție inteligentă gaze naturale  
(calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
25.465,61 LEI/ 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) 
3.199,81 LEI/branșament  

 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale / extinderea 

sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-
teritoriale/modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente prin 
transformarea  în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

 
- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da/ Nu; 
- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare 398 739 metri; 
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

10 224 gospodarii 
- Lungime instalație racordare SNT 210 m 
- Consum estimat anual consumatori casnici 17663400 mc; 
- Consum estimat anual consumatori non-casnici 739800 mc; 
- Alte capacități: NU ESTE CAZUL 

 
 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: ARANY JANOS Număr:  1 Cod poștal:  457260 
Localitatea: NUSFALAU Județul: SALAJ 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: MATE RADU 
Funcție:  PRIMAR 
Număr de telefon fix: 0260670002 
Număr de telefon mobil: 0730004847  
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primarianusfalau@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: MATE RADU 
Funcție: PRIMAR 



 

 

Număr de telefon: 0260670002 
Adresă poștă electronică: primarianusfalau@yahoo.com 

 

Subsemnatul  MATE RADU, având funcția de PRIMAR al comunei Nusfalau, în calitate de 

reprezentant legal al A.D.I: "BARCAUL ”, JUDETUL SALAJ,  

 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit 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 instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 

anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 

proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

 

 

 
Primar/ Președinte/ 

Reprezentant legal, 

Nume Prenume,  

MATE RADU 

Semnătura …………. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           

    KÁSA ERIKA                        

 

SECRETAR GENERAL  

  FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 


