
 

 

 
 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 118/2020 

privind aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 
”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE 

DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU SECUIESC SI SATUL 
APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2. 

 
Consiliul local al municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc, privind ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE 
DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU SECUIESC SI SATUL 
APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2. 

Având în vedere: 
- prevederile art.6 alin.(3) a H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

- Ghidul solicitantului pentru POIM 8.2., 
- O.U.G nr. 128/2020  privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de 

racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul intelligent de distribuție a gazelor naturale,  
Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d, art.139 

alin.(3) lit.e,  196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „ÎNFIINŢAREA, 

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR 
NATURALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC ȘI SATUL APARȚINĂTOR LUNGA, conform 
anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul „ÎNFIINŢAREA, 
EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR 
NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU SECUIESC SI SATUL APARTINATOR LUNGA” după 
cum urmează: 

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii in Lei si in euro la cursul de 4.8721 lei/euro:  
41.949.108,00 lei fără TVA /49.847.189,69 lei cu TVA  
8.610.067,12 euro fara TVA/ 10.231.150,77 euro cu TVA  
Din care C+M:  
34.195.814,00 lei fără TVA/ 40.693.018,66 lei cu TVA  
7.018.701,18 euro fara TVA/ 8.352.254,40 euro cu TVA 

-lungime totala retea inteligenta de distributie gaze naturale : 30344 ml  
-numar total de gospodarii echivalente: 4132  
-numar total de bransamente: 1119.  



 

 

-inlocuirea a unui numar total de 2647 contoare clasice cu contoare inteligente in 
mun.Tg.Secuiesc jud. Covasna  

- in total se vor monta 3766 contoare noi inteligente in sat Lunga si mun. Targu Secuiesc 
,jud. Covasna (2611 + 36 in Mun. Targu Secuiesc, 220 în municipiul  Târgu Secuiesc pe străzile unde 
nu există rețea de gaze, 899 in sat Lunga)  

-SRMP nou propus dotat cu elemente moderne si inteligente de masurare si monitorizare a 
debitelor de gaze, a temperaturii si a presiunii gazelor naturale, cu sisteme automate de odorizare, cu 
sisteme moderne de comunicare tip SCADA.  

-modernizare SRMP existent in Municipiul Targu Secuiesc 
Art. 3. -Se împuternicește dl.Bokor Tiberiu, primarul municipiului  să semneze toate actele 

necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgu Secuiesc. 
  
 

                               Târgu Secuiesc, la  19 noiembrie 2020  
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