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Județul Gorj 
Comuna Bălănești 
Consiliul local  
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 2/2020 
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „ Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Voiteștii 
din Vale, Bălănești, Glodeni și Voiteștii din Deal, aparținătoare  

comunei Bălănești, județul Gorj” 
 

 Consiliul local al comunei Bălănești, județul Gorj 
 Având în vedere :  
 Proiectul de hotărâre inițiat de domnul Ovidiu PUNGAN, primarul comunei 
Bălănești, județul Gorj ; 
 Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre inițiat ; 
 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bălănești, județul Gorj ; 
 Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, actualizat, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea Finanțelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de dezvoltare Locală, 
aprobate prin Ordinul vicepriministrului, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 114/2018, 
actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative 
si prorogarea unor termene ; 
  În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) litera ”e” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ 
 
                                              H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art. 1   Se aprobă Studiul de fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „ Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Voiteștii 
din Vale, Bălănești, Glodeni și Voiteștii din Deal, aparținătoare comunei Bălănești, 
județul Gorj”, conform proiectului nr. 26/2019 întocmit de S.C. I.R.I.G.C. IMPEX SRL, 
după cum urmează : 
           Indicatori economici ai investiției : 
           Valoarea totală a investiției este de 1 894 194 eură, echivalentul a  8 994 959 lei. 
 Durata de realizare a investiției este de 48 luni calendaristice. 
 Principalele capacități pentru sistemul de distribuție vor fi : 
 
 -Cartier Drăgoieni, municipiul Târgu-Jiu 
  -conducte de distribuție din polietilenă 4,430 km 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334888/PROROGAREA


  -vană PE 100 SDR 11 Dn 250 – 2 buc 
 
 -Satul Voiteștii din Vale 
  -conducte de distribuție din polietilenă 5,645 km 
  -vană PE 100 SDR 11 Dn 90    – 1 buc 
  - vană PE 100 SDR 11 Dn 140 – 1 buc 
 
 -Satul Bălănești 
  -conducte de distribuție din polietilenă 7,350 km 
 
 -Satul Glodeni 
  -conducte de distribuție din polietilenă 3,270 km 
 
 -Satul Voiteștii din Deal 
  - conducte de distribuție din polietilenă 3,940 km 
  -vană PE 100 SDR 11 Dn 90    – 1 buc. 
 
 Art. 2   Primarul comunei Bălănești, județul Gorj va urmării ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri, informând consiliul local al comunei Bălănești, județul 
Gorj asupra modului de îndeplinire. 
 Art. 3   Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștiință publică și se va comunica 
instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei Bălănești, 
județul Gorj. 
 
 
               Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din 31 
ianuarie 2020,  cu un număr de  11 voturi pentru, din numărul de  11 consilieri în funcţie. 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Consilier local                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
          PĂPURICĂ-POPESCU Gabriela                       Secretar general U.A.T.,                                                              
                                                                              HORHOIANU Cristian-Laurenţiu 
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