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Proiect de HOTĂRÂRE nr. 53 din 20.08.2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 93 din 29.12.2020
cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul
de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și
de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna
Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești,
Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile
aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta
cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna
Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani),
jud. Vasluiˮ
Ţinând seama de Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020,
Axa Prioritara 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2. - Cresterea gradului de interconectare a Sistemului
National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Apel: POIM/859/8/2/
Creşterea gradului de interconecatre a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine, Proiect cod SMIS 149454;
Văzând Solicitarea de clarificări 1 a Comisiei de evaluare din cadrul Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare;
Analizând Hotărârea Consiliului local Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare al iniţiatorului – Primarul comunei Bogdăneşti;
b) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
c) Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Bogdăneşti;
În baza art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit.a din Codul administrativ,
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
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Art.I. Hotărârea Consiliului local al Comunei Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020 cu privire
la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților
de transport, distribuție și consum final consum final în comuna Bogdănești cu localitățile
aparținătoare ( Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), județul Vasluiˮ, se modifică după cum urmează:
- 1. Titlul Hotărârii Consiliului local al Comunei Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
" Hotărâre privind aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la
obiectivul de investiţii “Dezvoltarea retelelor 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 în comuna Bogdăneşti cu
localităţile aparţinătoare, comuna Băcani cu localităţile aparţinătoare, comuna Iana cu
localităţile aparţinătoare, comuna Alexandru Vlahuţă cu localităţile aparţinătoare, comuna
Pogana cu localităţile aparţinătoare, judeţul Vaslui” ";
- 2. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.1. Se aprobă documentaţia Analiza instituţională cumulată la obiectivul de
investiţii “Dezvoltarea retelelor 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 în comuna Bogdăneşti cu localităţile
aparţinătoare, comuna Băcani cu localităţile aparţinătoare, comuna Iana cu localităţile
aparţinătoare, comuna Alexandru Vlahuţă cu localităţile aparţinătoare, comuna Pogana cu
localităţile aparţinătoare, judeţul Vaslui”, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei și Prefectului județului Vaslui și
se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local www.primariabogdanesti.ro .
Bogdăneşti,
20.08.2021

Primar,
Dorobanțu Ion

Avizează,
Secretarul General al Comunei Bogdăneşti,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 53/20.08.2021
(Anexă la HCL93/29.12.2020)

ANALIZA INSTITUȚIONALĂ
pentru proiectul
“ DEZVOLTAREA REȚELELOR
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA
CREȘTERII NIVELULUI DE
FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN
OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A
ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI
CONSUM FINAL ÎN COMUNA BOGDĂNEȘTI,
JUDEȚUL VASLUI”

Elaborator: PROIECT SOLAR S.R.L
CUI 39256609 ALEEA DEALUL SPIRII, NR 13, CAM. 6, ET. 1, JUD BRASOV

Beneficiar: COMUNA BOGDĂNEȘTI
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REFERAT DE APROBARE
privind modificarea HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației Analiza
instituţională cumulată la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum
și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna Bogdănești cu
localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare (Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni,
Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile),
comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda,
Morareni), comuna Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei,
Cârjoani), jud. Vasluiˮ

Având in vedere:
- Referatul de specialitate a Compartimentului de Achizitii – publice, propun spre dezbatere si
aprobare Consiliului Local al comunei Bogdanesti, proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională
cumulată la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna Bogdănești cu
localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare (Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni,
Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile),
comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda,
Morareni), comuna Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei,
Cârjoani), jud. Vasluiˮ;
- Solicitarea de clarificari 1, în urma verificarii administrative si a eligibilitații proiectului de catre
membrii Comisiei de evaluare, propun modificarea denumirii pentru obiectivul de investiţii
conform Cererii de Finantare inregistrata in aplicatia Mysmis, astfel : “Dezvoltarea retelelor
inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta,
eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final
in comuna Bogdanesti cu localitatile apartinatoare, comuna Bacani cu localitatile apartinatoare,
comuna Iana cu localitatile apartinatoare, comuna Alexandru Vlahuta cu localitatile apartinatoare,
comuna Pogana cu localitatile apartinatoare, judeţul Vaslui”
Supun analizei şi votului dvs. proiectul de hotărâre întocmit în acest scop.
Primar,
Dorobanţu Ion
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației
Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță,
eficientă în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum
final in comuna Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda,
Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare
(Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile
aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna Pogana cu localitățile
aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani), jud. Vasluiˮ

Prin Proiectul de hotărâre se propune modificarea modificarea HCL nr. 93 din
29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la
obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna Bogdănești cu
localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești,
Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare (Băcani, Băltățeni, Drujești,
Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea,
Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta,
Ghicani, Buda, Morareni), comuna Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti,
Bogeşti, Măscurei, Cârjoani), jud. Vasluiˮ;
Avand in vedere Solicitarea de clarificari 1, în urma verificarii administrative si a eligibilitații
proiectului de catre membrii Comisiei de evaluare, propun modificarea denumirii pentru obiectivul
de investiţii conform Cererii de Finantare inregistrata in aplicatia Mysmis, astfel : “Dezvoltarea
retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate,
siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si
consum final in comuna Bogdanesti cu localitatile apartinatoare, comuna Bacani cu localitatile
apartinatoare, comuna Iana cu localitatile apartinatoare, comuna Alexandru Vlahuta cu localitatile
apartinatoare, comuna Pogana cu localitatile apartinatoare, judeţul Vaslui”
Aşadar, susţin prezentarea şi dezbaterea în cadrul Consiliului local.

Consilier Achizitii – publice,
Rusca Nicoleta – Marcela
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HOTĂRÂRE nr. 53 din 26.08.2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 93 din 29.12.2020
cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul
de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și
de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna
Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești,
Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile
aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta
cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna
Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani),
jud. Vasluiˮ
Ţinând seama de Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020,
Axa Prioritara 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2. - Cresterea gradului de interconectare a Sistemului
National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Apel: POIM/859/8/2/
Creşterea gradului de interconecatre a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine, Proiect cod SMIS 149454;
Văzând Solicitarea de clarificări 1 a Comisiei de evaluare din cadrul Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare;
Analizând Hotărârea Consiliului local Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020;
Luând act de:
d) Referatul de aprobare al iniţiatorului – Primarul comunei Bogdăneşti;
e) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
f) Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Bogdăneşti;
În baza art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit.a din Codul administrativ,
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Consiliul local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.I. Hotărârea Consiliului local al Comunei Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020 cu privire
la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților
de transport, distribuție și consum final consum final în comuna Bogdănești cu localitățile
aparținătoare ( Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), județul Vasluiˮ, se modifică după cum urmează:
- 1. Titlul Hotărârii Consiliului local al Comunei Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
" Hotărâre privind aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la
obiectivul de investiţii “Dezvoltarea retelelor 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 în comuna Bogdăneşti cu
localităţile aparţinătoare, comuna Băcani cu localităţile aparţinătoare, comuna Iana cu
localităţile aparţinătoare, comuna Alexandru Vlahuţă cu localităţile aparţinătoare, comuna
Pogana cu localităţile aparţinătoare, judeţul Vaslui” ";
- 2. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.1. Se aprobă documentaţia Analiza instituţională cumulată la obiectivul de
investiţii “Dezvoltarea retelelor 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 în comuna Bogdăneşti cu localităţile
aparţinătoare, comuna Băcani cu localităţile aparţinătoare, comuna Iana cu localităţile
aparţinătoare, comuna Alexandru Vlahuţă cu localităţile aparţinătoare, comuna Pogana cu
localităţile aparţinătoare, judeţul Vaslui”, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei și Prefectului județului Vaslui și
se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local www.primariabogdanesti.ro .
Bogdăneşti,
26.08.2021

Preşedinte de şedinţă,
Anton Mihai-Emil

Contrasemnează,
Secretarul General al Comunei Bogdăneşti,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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Anexa la HCL nr. 53/26.08.2021
Anexa la HCL nr. 91/29.12.2020

ANALIZA INSTITUȚIONALĂ
pentru proiectul
“ DEZVOLTAREA REȚELELOR
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA
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FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN
OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A
ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI
CONSUM FINAL ÎN COMUNA BOGDĂNEȘTI,
JUDEȚUL VASLUI”

Elaborator: PROIECT SOLAR S.R.L
CUI 39256609 ALEEA DEALUL SPIRII, NR 13, CAM. 6, ET. 1, JUD BRASOV

Beneficiar: COMUNA BOGDĂNEȘTI
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Primar,
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REFERAT DE APROBARE
privind modificarea HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației Analiza
instituţională cumulată la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum
și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna Bogdănești cu
localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare (Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni,
Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile),
comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda,
Morareni), comuna Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei,
Cârjoani), jud. Vasluiˮ

Având in vedere:
- Referatul de specialitate a Compartimentului de Achizitii – publice, propun spre dezbatere si
aprobare Consiliului Local al comunei Bogdanesti, proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională
cumulată la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna Bogdănești cu
localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare (Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni,
Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile),
comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda,
Morareni), comuna Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei,
Cârjoani), jud. Vasluiˮ;
- Solicitarea de clarificari 1, în urma verificarii administrative si a eligibilitații proiectului de catre
membrii Comisiei de evaluare, propun modificarea denumirii pentru obiectivul de investiţii
conform Cererii de Finantare inregistrata in aplicatia Mysmis, astfel : “Dezvoltarea retelelor
inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta,
eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final
in comuna Bogdanesti cu localitatile apartinatoare, comuna Bacani cu localitatile apartinatoare,
comuna Iana cu localitatile apartinatoare, comuna Alexandru Vlahuta cu localitatile apartinatoare,
comuna Pogana cu localitatile apartinatoare, judeţul Vaslui”
Supun analizei şi votului dvs. proiectul de hotărâre întocmit în acest scop.
Primar,
Dorobanţu Ion
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației
Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță,
eficientă în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum
final in comuna Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda,
Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare
(Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile
aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna Pogana cu localitățile
aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani), jud. Vasluiˮ

Prin Proiectul de hotărâre se propune modificarea modificarea HCL nr. 93 din
29.12.2020 cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la
obiectivul de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna Bogdănești cu
localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești,
Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare (Băcani, Băltățeni, Drujești,
Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea,
Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta,
Ghicani, Buda, Morareni), comuna Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti,
Bogeşti, Măscurei, Cârjoani), jud. Vasluiˮ;
Avand in vedere Solicitarea de clarificari 1, în urma verificarii administrative si a eligibilitații
proiectului de catre membrii Comisiei de evaluare, propun modificarea denumirii pentru obiectivul
de investiţii conform Cererii de Finantare inregistrata in aplicatia Mysmis, astfel : “Dezvoltarea
retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate,
siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si
consum final in comuna Bogdanesti cu localitatile apartinatoare, comuna Bacani cu localitatile
apartinatoare, comuna Iana cu localitatile apartinatoare, comuna Alexandru Vlahuta cu localitatile
apartinatoare, comuna Pogana cu localitatile apartinatoare, judeţul Vaslui”
Aşadar, susţin prezentarea şi dezbaterea în cadrul Consiliului local.

Consilier Achizitii – publice,
Rusca Nicoleta – Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la
aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna
Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești,
Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile
aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta
cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna
Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani),
jud. Vasluiˮ, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat

conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate
prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar

pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va
propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care
comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
25.08.2021
Preşedinte,
Codreanu Ionel
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Secretar,
Puf Ioan
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si
urbanism

RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 93 din 29.12.2020 cu privire la
aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna
Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești,
Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile
aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta
cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna
Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani),
jud. Vasluiˮ, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat

conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate
prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru
buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz
favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
25.08.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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HOTĂRÂRE nr. 53 din 26.08.2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 93 din 29.12.2020
cu privire la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul
de investiţii „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și
de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna
Bogdănești cu localitățile aparținătoare (Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești,
Vișinari, Vlădești, Unțești, Horoiata), comuna Băcani cu localitățile aparținătoare
(Băcani, Băltățeni, Drujești, Suseni, Vulpășeni), comuna Iana cu localitățile
aparținătoare (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile), comuna Alexandu Vlahuta
cu localitățile aparținătoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), comuna
Pogana cu localitățile aparținătoare (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani),
jud. Vasluiˮ
Ţinând seama de Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020,
Axa Prioritara 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2. - Cresterea gradului de interconectare a Sistemului
National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Apel: POIM/859/8/2/
Creşterea gradului de interconecatre a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine, Proiect cod SMIS 149454;
Văzând Solicitarea de clarificări 1 a Comisiei de evaluare din cadrul Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare;
Analizând Hotărârea Consiliului local Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020;
Luând act de:
g) Referatul de aprobare al iniţiatorului – Primarul comunei Bogdăneşti;
h) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
i) Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Bogdăneşti;
În baza art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit.a din Codul administrativ,
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
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Art.I. Hotărârea Consiliului local al Comunei Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020 cu privire
la aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților
de transport, distribuție și consum final consum final în comuna Bogdănești cu localitățile
aparținătoare ( Bogdănești, Hupca, Ulea, Buda, Orgoiești, Vișinari, Vlădești, Unțești,
Horoiata), județul Vasluiˮ, se modifică după cum urmează:
- 1. Titlul Hotărârii Consiliului local al Comunei Bogdăneşti nr. 93/29.12.2020 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
" Hotărâre privind aprobarea documentației Analiza instituţională cumulată la
obiectivul de investiţii “Dezvoltarea retelelor 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 în comuna Bogdăneşti cu
localităţile aparţinătoare, comuna Băcani cu localităţile aparţinătoare, comuna Iana cu
localităţile aparţinătoare, comuna Alexandru Vlahuţă cu localităţile aparţinătoare, comuna
Pogana cu localităţile aparţinătoare, judeţul Vaslui” ";
- 2. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.1. Se aprobă documentaţia Analiza instituţională cumulată la obiectivul de
investiţii “Dezvoltarea retelelor 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 în comuna Bogdăneşti cu localităţile
aparţinătoare, comuna Băcani cu localităţile aparţinătoare, comuna Iana cu localităţile
aparţinătoare, comuna Alexandru Vlahuţă cu localităţile aparţinătoare, comuna Pogana cu
localităţile aparţinătoare, judeţul Vaslui”, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei și Prefectului județului Vaslui și
se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local www.primariabogdanesti.ro .
Bogdăneşti,
26.08.2021

Preşedinte de şedinţă,
Anton Mihai-Emil

Contrasemnează,
Secretarul General al Comunei Bogdăneşti,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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Anexă la HCLȘ 53/26.08.2021
(Anexa la HCL nr. 91/29.12.2020)

ANALIZA INSTITUȚIONALĂ
pentru proiectul
“ DEZVOLTAREA REȚELELOR
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA
CREȘTERII NIVELULUI DE
FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN
OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A
ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI
CONSUM FINAL ÎN COMUNA BOGDĂNEȘTI,
JUDEȚUL VASLUI”

Elaborator: PROIECT SOLAR S.R.L
CUI 39256609 ALEEA DEALUL SPIRII, NR 13, CAM. 6, ET. 1, JUD BRASOV

Beneficiar: COMUNA BOGDĂNEȘTI
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