
 
HOTĂRÂREA NR.3 

PRIVITOR LA: aprobarea obiectivului de investitie “Extindere rețele inteligente 
de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea” precum si a  

Acordului de Parteneriat intre  U.A.T. Oraş Babeni , U.A.T. Comuna Francesti si 
U.A.T. Comuna Pausesti în vederea participarii la Programul Operaţional 

Infrastructura Mare cu proiectul “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze 
naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare sisteme de distribuție gaze 

naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, județul Vâlcea” 
 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 26,11,2020, ora 11,30, la care participă un număr de 
8 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.1/10 noiembrie 2020                      
domnul consilier local Antonescu Ion a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna 
noiembrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de specialitate al Directiei Urbanism 
prin care se propune aprobarea obiectivului de investitie “Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea” precum si 
a  Acordului de Parteneriat intre  U.A.T. Oraş Babeni , U.A.T. Comuna Francesti 
si U.A.T. Comuna Pausesti în vederea participarii la Programul Operaţional 
Infrastructura Mare cu proiectul “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze 
naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare sisteme de distribuție gaze 
naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, județul Vâlcea”; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr.18268/26 noiembrie 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 
         Având în vedere Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM                  
2014 -2020), privitor la conditiţiile specifice de accesare a fondurilor 
nerambursabile în vederea dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale aprobat prin Decizia CE C(2020) 4680 / 07.07.2020, pentru Axa 
Prioritară 8 -  Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice 
și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 - Creșterea gradului de interconectare 
a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, potrivit 
căruia, solicitanţii eligibili, respectiv autoritățile publice locale (A.P.L.) din regiunile 
mai puțin dezvoltate ale României, individual, sau în parteneriat cu alte A.P.L.-
uri, pot depune proiecte prin care să se realizeze cel puțin 1.000 de racorduri la 
rețelele de gaze naturale; 
  În conformitate cu prevederile art. 42, art. 44 alin.(1), art.45 din Legea                    
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
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elaborare şi conținutul – cadru al documentațiilor tehnico economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice;  
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin. (4), lit. d), e) și g) și                  
alin. (2), lit. d) coroborat cu alin 7 lit. k), art. 139 alin. (3), lit.a) și cu art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 8 voturi 
pentru, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. – Se aprobă obiectivul de investiție “Extindere rețele inteligente de 
distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea” în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-
2020), Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei 
electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 - Creșterea gradului de 
interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine. 
 Art.2. -  Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Oraş 
Babeni, U.A.T. Comuna Francesti și U.A.T. Comuna Pausesti în scopul 
implementării proiectului “ Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale 
în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare sisteme de distribuție gaze naturale în 
Comuna Francesti si Comuna Pausesti, județul Vâlcea”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.3. - Se aprobă suportarea din bugetul local a tuturor sumelor 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe toată durata implementarii 
“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. 
Vâlcea”, astfel încât să fie asigurată implementarea proiectului în condiţii optime. 
 Art.4. - Se aprobă asigurarea resurselelor financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 Art.5 – Se împuternicește Primarul oraşului Babeni, domnul Stefan 
BOGDAN, să semneze în numele U.A.T. Oraş Babeni, Acordul de Parteneriat, 
Cererea de Finanţare, Contractul de Finantare, precum şi oricare alte documente 
necesare implementării proiectului în condiţii optime. 
 Art.6. -  Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul 
general al oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției 
Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet www.orasbabeni.ro. 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          Ion ANTONESCU,    Contrasemnează pentru legalitate      
                 p.SECRETAR GENERAL,    
                              Consilier juridic 
                    Iancu ION 
  Băbeni, 26 noiembrie 2020 
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