
 

 

 

               

 

H O T Ă R Â R E A  N R. 25 

privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții: 
“INFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, 

BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI ’’ 

 

            

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOSESTI, JUDEŢUL IASI, întrunit în ședință de 

lucru la data de 06.04.2022; 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 2758 din 01.04.2022 al primarului comunei Mogosesti, județul Iași; 

Examinând: 

-raportul nr. 2836 din 04.04.2022 al compartimentului de specialitate; 

 -avizul nr. 18 din 05.04.2022 al comisiei de specialitate nr.1; 

 -avizul de legalitate al secretarului general; 

       -devizul general estimativ al investitiei   “INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE SI 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE MOGOSESTI, BUDESTI, MINJESTI SI 

HADAMBU, COMUNA MOGOSESTI, JUDETUL IASI’’; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ; 

- Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor 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; 

- Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii 

prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’; 

             În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") 

şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRASTE: 

Art. 1. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții   “ÎNFIINȚARE REȚEA DE 

ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, 

MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI’’ în cadrul Programului 

Național de Investiții‚ ’’Anghel Saligny’’ conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
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Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al investiției întocmit conform Anexei nr.2.1 , care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiție “INFIINȚARE REȚEA DE 

ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, 

MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI’’. 

Art.3. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții  “INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, 

JUDEȚUL IAȘI’’. 

 

Art.4. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții “INFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, 

JUDEȚUL IAȘI’’ în cadrul Programului Național de Investiții ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul 

local al comunei a cotei de cheltuială proprie care îi revine în cadrul proiectului de investiție astfel : 

    -Valoarea investiției aferente UAT MOGOSESTI (cu TVA) =  50.570.907, 51 LEI din care: 

     -Buget de stat 49.714.107,51 LEI  

     -Buget local 856.800 LEI . 

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei prin 

compartimentele  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul Primăriei comunei Mogoșești, precum și pe pagina de internet www.mogosesti-primaria.ro 

.  

 

 Dată astăzi, 06.04.2022 

 

 

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

      Secretar general,              

       Mariana Anton 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din  06.04.2022 cu un număr de _13_ voturi “pentru”; _0_ voturi” împotriva”; 

_0_ voturi”abțineri”cu participarea a _13_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 

 

 

 

http://www.mogosesti-primaria.ro/


  

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

25/06.04.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

06.04.2022   

2  Comunicarea către primar 15.04.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 15.04.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 15.04.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie
 
 sau produce efecte 

juridice, după caz 

15.04.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf


Anexa nr. 1 la HCL  

nr. 25 din 06.04.2022 

CERERE DE FINANȚARE 

                             Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: MOGOSESTI  

JUDEȚUL: IASI  

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Comunele BARBATESTI COSTESTI STOENESTI  

Denumirea obiectivului de investiții:   "INFIINTARE RETEA DE 

ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE 

GAZE NATURALE IN SATELE 

MOGOSESTI, BUDESTI, MINJESTI 

SI HADAMBU , COMUNA 

MOGOSESTI, JUDETUL IASI ’’ 

 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție;  

 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze 

naturale;  

Stadiu de implemenare: 
Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament: 
SATELE MOGOSESTI, BUDESTI, 
MINJESTI SI HADAMBU , COMUNA 
MOGOSESTI, JUDETUL IASI 

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 UAT membre 

ale parteneriatelor, după caz 

Nr. 25 din 06.04.2022 

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 
50.570.907,51 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 
49.714.107,51 



Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 
856.800 

Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără 

TVA): 
42.562.521,64 

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de 

distribuție inteligentă gaze naturale  (calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 

 

30.250,8/ BRANSAMENT  

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) 

1276.99 /BRANȘAMENT  

 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale  

 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da 

- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare: 37712  metri; 

- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021):  

1350 

- Lungime instalație racordare SNT : 10 metri; 

- Consum estimat anual consumatori casnici:1.423.270 /mc; 

- Consum estimat anual consumatori non-casnici :101,440 /mc; 

- Alte capacități: SRMP  

 
 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

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

Strada: PRINCIPALA  Număr:1  Cod poștal: 707330 

Localitatea: MOGOSESTI Județul: IASI  

Reprezentantul legal al solicitantului : 
Nume şi prenume: POPA ROSU RODICA   

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 0232-294411 

Număr de telefon mobil: 0746419066 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): contact@mogosesti-primaria.ro 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: POPA ROSU RODICA   

Funcție: Primar 

Număr de telefon: 0746419066 

Adresă poștă electronică: contact@mogosesti-primaria.ro 
 

 

 

 



 

Subsemnatul  POPA ROSU RODICA  , având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al 

U.A.T. MOGOSESTI , județul  IASI, 

 

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, 

                                                       POPA ROSU RODICA                                                

                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


