
                                                                                                 ANEXA nr.3 

                                                                         La proiectul de hotărâre nr.17/13.04.2022 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

 

Denumirea obiectivului de investiții: “EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE   

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“ 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) : SF  
Beneficiar (U.A.T.) : CORNEȘTI  
Amplasament: UAT CORNEȘTI  
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA): 9.804.761,63  
din care C+M (lei, inclusiv TVA): 8.802.508,54   
Curs BNR lei/euro din data 13.04.2022:  4,9412  
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli 

eligibile lei, inclusiv TVA):  9.431.101,63  
Valoare finanțată de U.A.T. CORNEȘTI  (lei, inclusiv TVA) : 373.660  
 

Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al 

gazelor naturale 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 

alin. (1) lit. e) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021pentru aprobarea Programului național de investiții 

„Anghel Saligny“ U.M. Cantitate 

Valoare (lei, 

inclusiv TVA) 

Sursă de alimentare distribuție/transport  - - 

Lungime conductă distribuție gaze naturale m 6631 8725158.54 

Branșamente clienți casnici buc. 458 ………. 

Branșamente clienți noncasnici buc. 0 ………. 

Posturi de reglare-măsurare (cu debit < 1.000 mc) buc. 0 ………. 

Stații de reglare-măsurare (cu debit > 1.000 mc) buc. 0 ………. 

Răsuflători buc. 0 ………. 

Punctaj obținut în urma analizării obiectivului de investiții în 

cadrul altor proiecte cu finanțare din fonduri europene  ………. ………. 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 

1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost afferent 

obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ 

(euro fără TVA) 458 3646.50 EURO  

Verificare încadrare în standard de cost  DA 

Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la 

numărul de gospodării conectate (euro fără TVA) 458 

1984287.55   

EURO 

         INITIATOR  

 PRIMAR, 

                                                       Radu STANCU 
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