


P R O I E C T 
 

 
 

                        
 

  
H O T Ă R Â R E A   N R . ___ 

 
privind  aprobarea investiției și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE 
MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 

 
 
 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data 
_______________; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.______ din __________, precum şi proiectul de hotărâre iniţiat 
de către d-na primar Popa-Roșu Rodica, privind aprobarea investiției și indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiția ”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, 
MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 

- Raportul compartimentului de resort, nr.  _____   din _________ , din care rezultă 
necesitatea aprobării investiției; 

- POIM AXA PRIORITARĂ 8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei 
electrice și gaze naturale, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.2 Creșterea gradului de 
interconectare a sistemului național  de transport al gazelor naturale cu alte state vecine, 
în conformitate cu ghidul solicitantului ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibitate, siguranță, eficiență în 
operare, precum și de integrare a activității de transport, distribuție și consum final”; 

- art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local privind 

avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, nr.______ din ____________; 
În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă investiția ”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI 
HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI MOGOȘEȘTI 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

POPA-ROȘU RODICA 
 



Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Studiul de fezabilitate 
reactualizat al investiției ”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE 
GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, 
COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, după cum urmează: 
 Valoarea investiției, fără TVA    29.275.644,00 lei 
 Valoarea investiției, cu TVA    34.838.016,36 lei 
 Lungime rețea alimentare și distribuție gaze naturale 37,712 km 
 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei. 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei, se va comunica primarului comunei şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Iaşi pentru 
control şi legalitate. 

 
Dată astăzi, __________ 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
Consilier local, _________________ 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
            SECRETAR GENERAL 
                Mariana Anton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, 
BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 

 
Subsemnata, Popa-Roșu Rodica, primar al comunei Mogoșești, județul Iași, propun spre 

dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind ”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI 
HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 

Prezentul obiectiv de investiții prezintă principalele caracteristici și indicatori tehnico-
economici rezultați în baza soluțiilor tehnice propuse pentru înființarea rețelei de alimentare și 
distribuție gaze naturale în comuna Mogoșești. 

Situația actuală de alimentare cu combustibil a locuințelor și agenților economici din 
comună, implică depozite de combustibili solizi, aprovizionarea cu butelii cu gaz lichefiat și consumul 
de energie electrică. Aceste soluții implică prețuri de cost foarte mari pentru populație în vederea 
asigurării încălzirii locuințelor, a apei calde, precum și alte soluții alternative costisitoare. 

Dată fiind soluția dificilă creată la aprovizionarea cu butelii de aragaz, necesitatea reducerii 
la minim a tăierilor de lemn din păduri, pentru protejarea acestora și pentru asigurarea unui minim de 
confort și un trai civilizat am propus proiectul de hotărâre de mai sus. 

Investiția propusă are următoarele avantaje: 
- grad sporit de confort; 
- reducerea substanțială a cheltuielilor pentru încălzire și preparare hrană; 
- reducerea poluării mediului; 
- extinderea inițiativei private; 
- stimularea micilor întreprinzători; 
- crearea de noi locuri de muncă prin atragerea investitorilor care sunt în căutare de locații cu 

acces la utilități; 
Profilul de activitate al investiției este de deservire a populației, prin asigurarea 

alimentării cu gaze naturale în condiții igienice, economice și de siguranță. 
Investiția se va realiza cu fonduri europene prin POIM AXA PRIORITARĂ 8 – 

Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale, OBIECTIVUL 
SPECIFIC 8.2 Creșterea gradului de interconectare a sistemului național  de transport al gazelor 
naturale cu alte state vecine, în conformitate cu ghidul solicitantului ”Dezvoltarea rețelelor inteligente 
de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibitate, siguranță, eficiență în 
operare, precum și de integrare a activității de transport, distribuție și consum final”. 

Având în vedere necesitatea investiției precum și data limită a depunerii, 17.12.2020, vă 
rog să aprobați la urgență proiectul de hotărâre prezentat. 

 
 

PRIMAR, 
POPA-ROȘU RODICA  

 



 
R A P O R T 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”ÎNFIINȚARE  REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, 
BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 

 
 

 
 Subsemnatul, Stoean Constantin, inspector achiziții publice în aparatul de 
specialitate, având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către d-na primar, vă aduc la 
cunoștință următoarele: 

Investiția este de necesitate pentru racordarea comunei Mogoșești la rețeua de gaz, 
fapt ce va conduce la o îmbunătățire semnificativă a calității vieții locuitorilor prin 
posibilitatea de a beneficia de un serviciu de utilitate publică, gazele naturale. 

Indicatorii tehnico-economici propuși pentru investiție sunt următorii: 
 Valoarea investiției, fără TVA   29.275.644,00 lei 
 Valoarea investiției, cu TVA   34.838.016,36 lei 
 Lungime rețea alimentare și distribuție gaze naturale:  37,712 
 Urmare celor de mai sus, vă rog să adoptați proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

SEMNĂTURA, 
STOEAN CONSTANTIN 
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