ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 16/2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația, faza studiu de
fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul
Vaslui”
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de resort și
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 5/5.02.2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
- prevederile Ordinului nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de
fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea
iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
- prevederile STAS 8591/1/91 privind amplasarea în localități a rețelei edilitare subterane executate
în sapătură;
în conformitate cu prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate,
aferentă obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele
Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”, elaborată de către S.C. Întreprinderea de
Reparații Instalații Gaze și Construcții Impex (I.R.I.G.C.) S.R.L. București, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totală a investiției este de 4.036.730 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea
C+M este de 3.350.529 lei (inclusiv T.V.A.).
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei
Rebricea, județul Vaslui.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate de către secretarul
comunei Rebricea, județul Vaslui.
Rebricea, 31 august 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Doroftei Ionela

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena

Anexa
la Hotărârea Consiliului local Rebricea nr. 16/2016
INFIINTARE DlSTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA
REBRICEA, JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL REBRICE/\, JUDETUL VASIUI

GAZE

STUDIU DE
FEZ/\BILITATE

Proicct nr.
04/2016

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al
INVESTITIEI
1.1. VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI VARIANTA I
Valoarea totala estimata a investitiei in preturi luna Junie 2016 este de
890619 € echivalentul a 4 036 730 lei (1 € = 4.5325 lei, din data 15.06.2016).
1.2.ESALONAREA INVESTITIEI

Anul I

- Obtinere avize si acorduri
- Organizare de santier
- Demararea executiei

Anul II

- Executie retea
- Probe si teste
- Punerea in functiune

Anul III

- Finalizare executie retea
- Probe si teste
- Receptia lucrarii
- Punerea in functiune.

1.3.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI
Durata de realizare a investitiei este de 36 luni calendaristice.

ISTUDIU DE FEZABILITATE

pak

INFIINTARE DISTRIBUl IE GAZE NATURALE IN COMUNA
REBRICEA, JUDETUL VASLUI
GAZE

4.1.2. Retele de repartitie gn
4.1.3. Retele de distributie gn localit Rebricea
4.1.4. Retele de distributle gn loc Ratesu-Cuzei
4.1.5. Retele de distributie gn localit Bolati
4.1.6. Retele de distributie gn localit Draxeni
4.1.7. Subtraversare CFR,ON,DJ,alte tipuri drum
4.1.8. Supratraversari ape, canale de irlgatii
4.2.

Montaj utilaje tehnologlce

4.3.

Utilaje, echlp. tehnologice sl functlonale cu montaj
4.3.1. Echipamente cu montaj
4.3.2. Solutia de alimentare
4.3.2.1. Tarif racord de inalta presiune
4.3.2.2. Tarif SRMP gn
Utilaje fara montaj sl echlpamente de transport

4.5.

Dotarl (bunuri mijloace fixe/obiecte de inventar)

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1.

Proicct nr.

CONSILIUL LOCAL REBRICEA, JUDETUL VASLUI

4.1.1. Statie Reglare de Sector gn

4.4.

STUDIU DE
FEZABILITATE

04/2016

0.000
0.000
434.491
604.731
741.901
688.260
22.892
0.000

0.000
0.000
95.861
133.421
163.685
151.850
5.051
0.000

0.000
0.000
86.898
120.946
148.380
137.652
4.578
0.000

0.000
0.000
521.389
725.678
890.282
825.912
27.470
0.000

0.000
0.000
115.034
160.105
196.422
182.220
6.061
0.000

13.598
0.000
37.608
200.941
0.000
7.082
0.000
2751.504

3.000
0.000
8.298
44.333
0.000
1.563
0.000
607.061

2.720
0.000
7.522
40.188
0.000
1.416
0.000
550.301

16.317
0.000
45.130
241.129
0.000
8.498
0.000
3301.805

3.600
0.000
9.957
53.200
0.000
1.875
0.000
728.473

23.418
18.508

5.167
4.083

4.684
3.702

28.102
22.209

6.200
4.900

Organizare de santler
5.1.1. Lucrari de constructii sl instalatli
organizare de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulul

16.753
3.696
3.351
20.103
5.2.2. Taxe
5.584
27.921
6.160
33.505
5.2.3. Cote legale
36.297
8.008
7.259
43.557
5.2.4. Costul creditului
0.000
0.000
0.000
0.000
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
99.816
22.022
19.963
119.779
Total capitolul 5
222.713
49.137
44.543
267.255
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
4.910
1.083
0.982
5.892
6.2. Probe tehnologice sl teste
46.043
10.158
9.209
55.251
Total capitolul 6
50.953
11.242
10.191
61.143
TOTAL GENERAL DEVIZ
3363.942 742.182 672.788 4036.730
din care C+M
2792.108 616.019 558.422 3350.529
5.2.1. Comisioane

4.435
7.392
9.610
0.000
26.427
58.964
1.300
12.190
13.490
890.619
739.223

CONSILIUL LOCAL REBRICEA, JUDETUL VASLUI

Director,
Ing. POPA TRAIAN
Aut. Gr

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația, faza studiu de
fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni,
județul Vaslui”

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei are la bază și prevederile art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările

ulterioare,

conform

căruia

„Documentaţiile

tehnico-economice

ale

obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din
bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe,
contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de
către autorităţile deliberative.”.
De asemenea, studiul de fezabilitate care face obiectul prezentului proiect de
hotărâre are structura prevăzută de Ordinul ANRE nr. 37/2013 pentru aprobarea
Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire
a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale și este întocmit de către
S.C. Întreprinderea de Reparații Instalații Gaze și Construcții Impex (I.R.I.G.C.) S.R.L.
București – care este operator economic autorizat ANRE pentru executarea acestor studii.
Ținând seama de cele sus-menționate și cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2)
lit. „b“, alin. (4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de
hotărâre înscris pe ordinea de zi, în forma prezentată de inițiator.
12 august 2016
REFERENT,
Luchian Laurențiu – Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
documentația, faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții
„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele
Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre motivat de oportunitatea pe care o oferă trecerea
conductei de gaze naturale de înaltă presiune Vaslui – Iași pe teritoriul comunei Rebricea, aceea de a
înființa sistemul de distrubuție a gazelor naturale la nivelul unității administrativ-teritoriale. Profilul
investiției este de deservire a populației și a obiectivelor social-culturale și administrative prin asigurarea
alimentării cu gaze naturale în condiții economice, igienice și de siguranță.
Așa cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, în anul 2015 s-a aprobat elaborarea studiului de
fezabilitate pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Rebricea, Rateșu-Cuzei,
Bolați și Draxeni. Această lucrare a fost executată de către Întreprinderea de Reparații Instalații Gaze și
Construcții Impex (I.R.I.G.C.) S.R.L. București, societate care este autorizată ANRE pentru întocmirea
documentațiilor de acest tip.
Scenariul propus prin studiul de fezabilitate îl constituie alimentarea cu gaze a satelor Rebricea,
Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni din conducta de înaltă presiune Dn 400, Pn 400 bar Vaslui-Iași printr-un
sistem ce va fi compus din:
-

Conducta de racord de înaltă presiune în lungime de 200 m cuplată în conducta de înaltă
presiune Vaslui-Iași;

-

Stație de reglare și măsurare (SRMP) amplasat în satul Rateșu-Cuzei;

-

Rețea de distribuție de medie presiune cu o lungime totală de 13,656 km care va cuprinde
pentru început străzile mai importante din cele patru localități, urmând ca pe viitor, în funcție
de cerințe și de dezvoltarea comunei, rețeaua de distribuție să se extindă. Această rețea de
distribuție va deservi 4 școli și grădinițe, 1 club al copiilor, 1 cămin cultural, 3 biserici, 2
dispensare, 1 farmacie, 1 sediu poștă, 1 bibliotecă comunală, 2 sedii administrative, un număr
aproximativ de 30 agenți economici (societăți comerciale, persoane fizice autorizate, etc.)
precum și un număr aproximativ de 800 de gospodării.

De asemenea, rețeaua de distribuție are prevăzute puncte de calcul în eventualitatea racordării la
această rețea a unor noi conducte menite să alimenteze în perspectivă eventuali abonați care vor face
obiectul unor dezvoltări ulterioare administrativ-economice.
1

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonați se va proiecta o rețea de distribuție gaze care va fi
amplasată pe străzile comunei iar acolo unde situația din teren o va permite, conductele de pe străzile
adiacente se vor interconecta, formându-se bucle, care vor contribui la o repartizare mai bună a presiunii
și implicit a debitelor.
Rețeaua de distribuție proiectată va funcționa la presiune medie 6,0 – 2,0 bar și va fi executată din
țevi de polietilenă de înaltă densitate și din țevi de oțel pentru conducte petroliere – care se vor folosi
numai la executarea conductelor montate aerian și la traversările drumurilor.
Soluția de alimentare descrisă a primit în luna februarie 2016 avizul Departamentului Dezvoltare –
Direcția pregătire execuție lucrări din cadrul Transgaz S.A. Mediaș – care este operatorul tehnic al
sistemului naţional de transport.
Din punct de vedere economic, investiția este oportună pentru întreaga zonă, realizându-se:
-

Economii în bugetul familiilor și posibilitatea dezvoltării economice a zonei într-un ritm
accelerat, știut fiind faptul că gazele naturale sunt o sursă de energie mai ieftină decât
combustibilul solid;

-

Impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin reducerea poluării și protejarea stratului de
ozon, prin micșorarea suprafețelor de pădure ce se vor defrișa.

Având în vedere cele mai sus expuse și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin.
(4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre, în forma prezentată.

12 august 2016

P R I M A R,

ing. Radu Valerică
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