
Monitorul Oficial nr. 0737 din 29 Octombrie 2009 

Actul nr. 1216 din 07 Octombrie 2009 

Emitent: Guvernul României 

Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în 

județul Suceava“ 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 1216  /2009 

privind unele măsuri pentru finalizarea Programului „Utilităţi şi mediu la 

standarde europene în judeţul Suceava” 

 
 

Secţiunea 1.  
Titlul actului normativ 

 
      Hotărâre a Guvernului  

privind unele măsuri pentru finalizarea programului „Utilităţi şi mediu la 
standarde europene în judeţul Suceava” 

 
 

Secţiunea a 2- a.  
Motivele emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea 

situaţiei actuale 
            În baza Hotărârii Guvernului României nr. 484/2002 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii 
cuprinse în Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene în 
judeţul Suceava”, Consiliul Judeţean Suceava împreună cu unele unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Suceava au încheiat la data de 
26.03.2004 contractul de împrumut în sumă de 86,3 milioane euro cu 
Deutsche Bank AG Londra, care ulterior în luna iulie 2004 a transferat 
contractul la Deutsche Bank Luxembourg. Împrumutul este garantat de 
statul român prin Ministerul Finanţelor Publice. 
 Împrumutul contractat a avut ca destinaţie finanţarea lucrărilor 
de investiţii în domeniul gazelor naturale şi reabilitării sistemelor de 
termoficare prevăzute în Programul „Utilităţi şi mediu la standarde 
europene în judeţul Suceava”. 
 După obţinerea finanţării externe s-au organizat licitaţii publice 
pentru contractarea lucrărilor prevăzute în prima etapă a Programului 
„Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”. 
 Pentru execuţia lucrărilor pe componenta conducte de transport 
gaze naturale de înaltă presiune s-a organizat licitaţie publică în urma 



căreia a fost declarat câştigător Consorţiul format din S.C. 
Petromservice S.A. Bucureşti şi Stroytransgaz Moscova - Federaţia 
Rusă, cu care s-au încheiat următoarele contracte de execuţie de lucrări: 
 - contractul nr. 7471 din 08.07.2004 a avut ca obiect executarea 
„Conducte de transport pentru gaze naturale de înaltă presiune şi staţii 
reglare – măsurare - predare şi racorduri la conductă. Tronson Frasin-
Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei”;  
 - contractul nr. 7472 din 08.07.2004 a avut ca obiect executarea 
„Conducte de transport pentru gaze naturale de înaltă presiune şi staţii 
reglare-măsurare-predare şi racorduri la conductă. Tronson Păltinoasa-
Rădăuţi”;  
 - contractul nr. 7474 din 08.07.2004 a avut ca obiect executarea 
„Conducte de transport pentru gaze naturale de înaltă presiune şi staţii 
reglare-măsurare-predare şi racorduri la conductă. Tronson Racorduri 
de înaltă presiune la conducte existente”. 
 Termenul de finalizare a lucrărilor pentru toate contractele a fost 
de 24 luni de la data intrării în vigoare a acestora şi a fost prelungit prin 
acte adiţionale până la data de 1.10.2007. 
 Datorită unor aspecte independente de voinţa părţilor 
contractate, lucrările nu au fost finalizate la termenul convenit. Astfel, 
din cei 232,7 km de conducte pentru transportul gazelor de înaltă 
presiune prevăzuţi a se executa s-au realizat 101,65 km, cu o valoare de 
34.710.933 lei. Conductele de transport  gaze naturale de înaltă 
presiune, care fac obiectul proiectului de act normativ sunt finalizate şi 
recepţionate conform proceselor verbale, pe faze determinante, iar în 
anexa la proiectul Hotărârii Guvernului sunt identificate pe tipo 
dimensiuni. Lucrările de execuţie a conductelor sunt întrerupte din anul 
2006, constructorul retrăgându-şi utilajele şi personalul de pe şantiere, 
motivat de faptul că preţul lucrărilor a crescut pe parcursul anilor de 
execuţie depăşind oferta depusă la adjudecarea contractului, iar 
revizuirea preţurilor nu acoperea costurile, ceea ce a dus la blocarea 
Programului. 

2. Schimbări 
preconizate 

 

     Prin predarea Obiectivului de investiţii - conducte de transport gaze 
naturale de înaltă presiune către Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş se creează condiţiile pentru 
finalizarea lucrărilor la investiţiile care sunt blocate, precum şi 
integrarea acestei investiţii în Sistemul Naţional de Transport a gazelor 
naturale, care face parte din domeniul public al statului, fiind de 
importanţă strategică, asigurându-se astfel alimentarea cu gaze naturale 
atât a consumatorilor casnici, cât şi a centralelor de cogenerare realizate 
prin Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul 
Suceava” în municipiile Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.  
     Prin darea în exploatare a centralelor de cogenerare în cele două 
municipii, se va asigura alimentarea cu agent termic a populaţiei pe 



timpul iernii şi a apei calde menajere precum şi furnizarea de energie 
electrică, produsă prin cogenerare, în sistemul naţional . 

3. Alte 
informaţii 

     Toate cele 56 consilii locale din judeţul Suceava implicate în 
realizarea investiţiilor în domeniul conductelor de transport gaze 
naturale de înaltă presiune au adoptat hotărâri prin care şi-au manifestat 
acordul pentru ca partea indiviză ce le revine din aceste conducte să fie 
predată, conform legii, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale 
TRANSGAZ S.A. Mediaş, în vederea continuării lucrărilor de investiţii 
şi punere în exploatare, precum şi mandatarea Consiliului Judeţean 
Suceava să predea conductele care fac obiectul prezentului act 
normativ. Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Naţionale de 
Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, prin Hotărârea nr. 
3/08.09.2009 a aprobat preluarea, finalizarea şi punerea în funcţiune a 
conductelor de transport gaze naturale de înaltă presiune, realizate de un 
număr de 56 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava 
asociate în Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene în 
judeţul Suceava”. De asemenea,  inventarierea si expertiza tehnică a 
bunurilor realizate în cadrul investiţiei va fi efectuată de către 
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. 
Mediaş. 

  
 

Secţiunea a 3 - a.  
Impactul socioeconomic al actului normativ 

 
1. Impactul 
macroeconomic 

Predarea investiţiei către Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş 
în vederea finalizării şi exploatării acesteia, va 
asigura alimentarea cu gaze naturale a centralelor 
termice de cogenerare realizate în cadrul 
Programului „Utilităţi şi mediu la standarde 
europene în judeţul Suceava” din municipiile Vatra 
Dornei şi Câmpulung Moldovenesc, cât şi a 
consumatorilor casnici, industriali şi instituţiilor 
publice. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
 

3. Impactul social Actul normativ are impact social indirect prin 
creşterea gradului de satisfacere a necesităţilor de 
viaţă ale populaţiei din aceste zone, expresie a 
consumului de bunuri şi servicii de care dispune 
populaţia pe baza veniturilor obţinute şi a condiţiilor 
specifice oferite de societate. 

4. Impactul asupra Având în vedere că în prezent instalaţiile de 



mediului 
 

încălzire existente în zonă au randamente reduse, 
fiind preponderent sobe pe combustibili solizi sau 
centrale termice cu funcţionare pe combustibili 
lichizi, racordarea consumatorilor la reţeaua de 
transport gaze naturale de înaltă presiune va 
conduce la creşterea eficienţei energetice, reducerea 
emisiilor de noxe, reducerea defrişării pădurilor, 
deci la un grad sporit de protecţie a mediului 
înconjurător. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 4 - a.  
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung ( 5 ani) 
 

                                                                                                                         - mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat, din acesta: 
    (i) impozit pe profit 
    (ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
   (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
    (i) contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
   (i)  cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 

      



a) buget de stat 
b) bugete locale 
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule defalcate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare. 

      

7. Alte informaţii  
 

Secţiunea a 5-a  
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Proiecte de acte normative 
suplimen-tare 

 Pentru implementarea prezentului act 
normativ nu sunt necesare acte normative 
suplimentare. 

2. Compatibilitatea actului 
normativ cu legislaţia comunitară 
în materie  

  Actul normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente 

  Actul normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Evaluarea conformităţii Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
Denumirea actului sau 
documentului comunitar, numărul, 
data adoptării şi data publicării 

Gradul de conformitate (se 
conformează/nu se 

conformează). 

Comentarii. 

5. Alte documente normative 
şi/sau documente internaţionale 
din care decurg angajamentele 

  Actul normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 6-a  
Consultări efectuate în vederea elaborării 

actului normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 
actului normativ 

Nu este cazul. 



3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care actul 
normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor 
de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea comisiilor interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
   a) Consiliul Legislativ 
   b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
   c) Consiliul Economic şi Social 
   d) Consiliul Concurenţei 
   e) Curtea de Conturi 

Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil actul 
normativ cu avizul nr. 
1214/20.10.2009 

 
 
 
 

 

6. Alte informaţii                                         Nu au fost identificate 
 
 

Secţiunea a 7-a 
 Activitatea de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului 

normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ 

Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii 
şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 
 

Secţiunea a 8-a 
 Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

Actul normativ va fi pus în 
aplicare conform prevederilor 
legale. 



noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

  
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost promovată prezenta Hotărâre a 
Guvernului privind unele măsuri pentru finalizarea Programului „Utilităţi şi mediu 
de standarde europene în judeţul Suceava”. 
 
 
   
   Ministrul economiei                                            Viceprim-ministru, ministrul                               

administraţiei şi internelor, interimar 

 

    Adriean Videanu                                                           Vasile Blaga 

 


