
          ROMÂNIA 

JUDEȚUL  HUNEDOARA 

COMUNA PEȘTIȘU  MIC 

           PRIMAR  

 

Proiect de Hotărâre nr.1195/42/10.06.2020 

privind  aprobarea  documentației tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru  înfiinţare 

reţea de distribuţie şi racorduri  gaze naturale în localităţile Mănerău, Peștişu Mic, Josani , 

Valea Nandrului, Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic judeţul Hunedoara 

 
 

           Consiliul local al comunei PestisuMic, judetul Hunedoara, 

           Avand in vedere Referatul de aprobare a Primarului comunei Pestisu Mic, nr. 

8 7 2 / 4 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 2 0  privind  aprobarea documentației tehnico-economice  Studiu de 

Fezabilitate pentru  înfiinţare reţea de distribuţie şi racorduri  gaze naturale în localităţile 

Mănerău, Peștişu Mic, Josani , Valea Nandrului, Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic 

judeţul Hunedoara 

               Analizând prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – 

economice. 

            In conformitate cu H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice  

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(1)  ,(2) lit”c ”  ,alin(.4) lit ,,d,,  art.139 alin.(1) și ale 

art.196 alin.(1) lit,,a,,din   O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, republicată 

 

Propune : 

           Art. 1 Se aproba  documentația tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru 

înfiinţare reţea de distribuţie şi racorduri  gaze naturale în localităţile Mănerău, Peștişu Mic, 

Josani , Valea Nandrului, Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic judeţul 

Hunedoara.Valoarea  totală  a obiectivului de investiţii este de 12.602.663,92  lei  fără TVA, 

şi 14.966.635,28 lei cu T.V.A 
                Din care : - Valoarea lucrarilor ( C+M ) : 10.665.160,80  lei fără TVA  şi 

12.691.541,35 lei cu TVA. 

Art. 2 Se împuternicește primarul comunei Pestisu Mic să semneze toate documentele 

necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

           Art.3  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste d-

nul Voina Leorean Casian, primarul comunei Pestisu Mic. 

          Art.4   Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii sitermenlor prevazute de 

 Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata. 

          Art.5 Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, 

Primarului comunei Pestisu Mic si se aduce la cunostinta publica prin  afisare. 

 

 
                  INIȚIATOR                                                      AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE 

                       Primar,                                                  Secretar general al comunei Pestișu Mic 

        Voina Leorean Casian                                                            Caba  Valeria  Maria                                             

   

 

                                                                                               

 



J U D E T U L   H U N E D O A R A                                     V i z a t , p r i m a r  

C O M U N A  P E S T I Ș U   M I C                                                

     U R B A N I S M  ,  

N r . 4 5 / 4 5 1 / 1 0 . 0 6 . 2 0 2 0 2  

Raport  de  specialitate 

privind  aprobarea   documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru  înfiinţare 

reţea de distribuţie şi racorduri  gaze naturale în localităţile Mănerău, Peștişu Mic, Josani , 

Valea Nandrului, Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic ,judeţul Hunedoara 

 

 

 

             În prezent locuitori comunei Pestișu Mic nu beneficiază de un sistem de alimentare 

cu gaze naturale. 

             Consumatorii obișnuiti din comuna  Pestișu Mic utilizează următorii combustibili : 

             - solid sau lichid pentru încălzire, 

             - solid și butelii GPL pentru prepararea hranei 

             Deoarece este  obligatorie reducerea tăierilor de material lemnos, în perspectivă, se 

necesită utilșizarea altor tipuri de combustibili sau energii neconvenționale pentru scopurile 

mai sus precizate. 

             Prin înființarea rețelei de distribuție cu gaze naturale în comuna Pestişu Mic se 

preconizează alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor existenți. 

             De asemenea , în elaboararea documentației tehnico-economică Studiu de 

Fezabilitate,  

s-a avut în vedere perspectiva de dezvoltare a comunei Pestișu Mic și apariția unor noi 

consumatori ce vor necesita alimentarea cu gaze naturale. 

             Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, 

fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare 

și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum 

două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, 

scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții. 

           Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestei documentații tehnico-

economice Studiu de Fezabilitate  are ca obiectiv general înfiinţare reţea de distribuţie şi 

racorduri  gaze naturale în localităţile Mănerău, Peștişu Mic, Josani , Valea Nandrului, 

Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic judeţul Hunedoara. 

 În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, 

privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile 

tehnico-economice, 

         In conformitate cu H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

Documentația tehnico-economică Studiu de Fezabilitate -  a fost realizat de către S.C GEVIS 

PROTEAM SRL. Valoarea  totală  a obiectivului de investiţii este de 12.602.663,92  lei  

fără TVA, şi 14.966.635,28 lei cu T.V.A 
                Din care : - Valoarea lucrarilor ( C+M ) : 10.665.160,80  lei fără TVA  şi 

12.691.541,35 lei cu TVA. 

 

Întocmit, 

INSPECTOR 

Bera  Angela 

 

 

 

 



 

J U D E T U L   H U N E D O A R A                                     

C O M U N A  P E S T I Ș U   M I C                                                

     P r i m a r  ,  

N r . 8 7 2 / 4 2 / 1 0 . 0 6 . 2 0 2 0  

 

 

 

Referat de aprobare 

privind  aprobarea   documentației tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru  înfiinţare 

reţea de distribuţie şi racorduri  gaze naturale în localităţile Mănerău, Peștişu Mic, Josani , 

Valea Nandrului, Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic ,judeţul Hunedoara 

 

 

 

           Principalul obiectiv al investitiei il constituie  înfiinţarea unei  reţele de distribuţie şi 

racorduri  gaze naturale în localităţile Mănerău, Peștişu Mic, Josani , Valea Nandrului, 

Nandru şi Almaşu Mic, comuna Pestişu Mic , judeţul Hunedoara ” 

           Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – 

economice, 

         In conformitate cu H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(1)  ,(2) lit”c ”  ,alin(.4) lit ,,d,,  art.139 alin.(1) și ale 

art.196 alin.(1) lit,,a,,din   O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, republicată 

         Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Pestius Mic Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. şi  la obiectivul de investiţie „,, Modernizare drum 

communal DC 120 A si drum vicinal Dumbrava-Cutin, comuna Pestisu Mic, judetul 

Hunedoara  ”. 

          Valoare totala  este de 3.314.329,93 lei fara TVA , iar C+M este in valoare de 

2.827.724,95  lei fata TVA 

 

Primar, 

Voina Leorean Casian 

 


