
ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI 
COMUNA ALEXANDRU O0DOBESCU

PROIECT DE HOTĂRĂRE 

 privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA  ALEXANDSRU ODOBESCU,

JUDEȚUL  CĂLĂRAŞI ”

            Eremia Niculae – Primarul comunei Alexandru Odobescu, Judetul Călăraşi :
Avănd în vedere : 

           - Referatul   nr. 4410/08.09.2020  al domnului Mircea Marius Cristian  . consilier asistent 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
              - interesul major la comunei  Alexandru Odobescu , județul  Călăraşi  pentru dezvoltarea
unei infrastructuri moderne și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate public; 
- în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; - ținând cont de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare; - 
        -  prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       - prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul 
acces la informaţii de interes public; 
         -prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare;
          -Ordinul Nr.936/17.08.2020 – emis de Ministrul Fondurilor Publice privind  aprobarea 
ghidului solicitantului pentru dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
în vederea creşterii nivelului de flexibilitate,siguranţă,eficienţă în operare, precum şi de 
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final, aferent Axei Prioritare 8- 
Sisteme inteligente şi sustenabilitate de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 
Obiectivul Specific 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului  Naţional de Transport
a gazelor naturale cu alte state vecine, Programul Operaţional Infrastrctură Mare (POIM 2014 – 
2020).

-  avizul comisiei de specialitate din cadrl Consiliului local;
In temeiul art.129 alin.2 lit.d,e, alin.4 lit.d şi ar.139 alin.1 din  OUG nr.57/2019 – Codul 

Administrativ. 

P R O P U N :

             ART.1 (1).Se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate “ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ
DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA  ALEXANDRU ODOBESCU JUDEȚUL  
CĂLĂRAŞI ”



                 (2). Se aprobă realizarea studiilor de teren, notei conceptuale și temei de proiectare 
premergătoare realizării studiului de fezabilitate 
                   (3). Se aprobă realizarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării 
investiției și implementării proiectului  . 
              ART.2.  Se aprobă încheerea unui acord de parteneriat cu U.A.T. Comuna  Grădiştea si 
U.A.T comuna Independenta, Judeţul Călăraşi  pentru realizarea în comun a Proiectului 
“ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA  
ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL  CĂLĂRAŞI ”
             ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnază Primarul
comunei  Alexandru Odobescu ,  județul  Călăraşi ; 
               Secretarul general al unităţii administrativ - teritoriale  Comuna Alexandru Odobescu, 
Judeţul Călăraşi   va comunica,  prezenta hotarare, Primarului  Comunei Alexandru Odobescu ,  
Institutiei Prefectului – judetul  Călăraşi pentru exercitarea controlului de legalite si 
compartimentelor responsabile.

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRĂRE ,
Eremia Niculae, 

AVIZEAZĂ ,
SECRETAR GENERAL .

Ispas Vasile



ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI 
COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Ă R E

 privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA  ALEXANDRU ODOBESCU

JUDEȚUL  CĂLĂRAŞI ”

           Consiliul Local al  comunei Alexandru Odobescu, Judetul Călăraşi  întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 15 septembrie  2020 ;

Avănd în vedere : 
           - Referatul   nr. 4410/08.09.2020 al domnului Mircea Marius Cristian  . consilier asistent în
cadrul aparatului de specialitate al primarului 

- Referatul de aprobare al primarului  inregistrat la nr.4411/08.09.2020;
              - interesul major la comunei  Independenţa , județul  Călăraşi  pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri moderne și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate public; - în conformitate 
cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; - ținând cont de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; - 
        -  prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       - prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul 
acces la informaţii de interes public; 
         -prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare;
          -Ordinul Nr.936/17.08.2020 – emis de Ministrul Fondurilor Publice privind  aprobarea 
ghidului solicitantului pentru dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
în vederea creşterii nivelului de flexibilitate,siguranţă,eficienţă în operare, precum şi de 
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final, aferent Axei Prioritare 8- 
Sisteme inteligente şi sustenabilitate de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 
Obiectivul Specific 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului  Naţional de Transport
a gazelor naturale cu alte state vecine, Programul Operaţional Infrastrctură Mare (POIM 2014 – 
2020).

-  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul art.129 alin.2 lit.d,e, alin.4 lit.d şi ar.139 alin.1 din  OUG nr.57/2019 – Codul 

Administrativ. 



H O T Ă R Ă Ş T E  :

             ART.1 (1).Se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate “ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ
DE  DISTRIBUȚIE  A  GAZELOR   NATURALE  ÎN  COMUNA   ALEXANDRU  ODOBESCU  JUDEȚUL
CĂLĂRAŞI ”
                 (2). Se aprobă realizarea studiilor de teren, notei conceptuale și temei de proiectare
premergătoare realizării studiului de fezabilitate 
                   (3). Se aprobă realizarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării
investiției și implementării proiectului  . 
              ART.2.  Se aprobă încheerea unui acord de parteneriat cu U.A.T.  Comuna Grădiştea si
U.A.T  comuna  Independenta,   Judeţul  Călăraşi   pentru  realizarea  în  comun  a  Proiectului
“ÎNFIINȚARE  REȚEA  INTELIGENTĂ  DE  DISTRIBUȚIE  A  GAZELOR   NATURALE  ÎN  COMUNA
ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL  CĂLĂRAŞI ”
             ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnază Primarul
comunei  Independenta ,  județul  Călăraşi ; 
               Secretarul general al unităţii administrativ - teritoriale  Comuna Alexandru Odobescu,
Judeţul Călăraşi   va comunica,  prezenta hotarare, Primarului  Comunei Alexandru Odobescu ,
Institutiei  Prefectului  –  judetul   Călăraşi  pentru  exercitarea  controlului  de  legalite  si
compartimentelor responsabile.

Preşedinte şedinţă,                                                                    Contrasemnează Secretar general,
Bordeianu Dumitru                                                                                       Ispas Vasile

Nr.  35 
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu                                                                                                 
Astăzi    15.09.2020                                                                                                                                 
Adoptată cu 10   voturi  pentru , împotrivă nu      


