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H.C.L. NR. 118/18.06.2019. 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de 

distributie a gazelor naturale în orașul Techirghiol, județul Constanța 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinara din data de 

18.06.2019,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,2,  precum şi avizul 

de legalitate al secretarului orasului Techirghiol, 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr. 11702/12.06.2019 al Serviciului de Urbanism,  

- prevederile Hotărârii de Guvern 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul 

juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor 

naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul cadru al caietelor de sarcini 

- Studiul de Fezabilitate privind înființarea distribuției de gaze naturale în orașul Techirghiol. 

- prevederile Hotărârii nr. 79/19.04.2018 privind aprobare S.F. și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului “Înființarea distribuției de gaze naturale în orașul Techirghiol, județul 

Constanța”, 

- prevederile Hotărârii nr. 122/19.06.2018 privind darea în folosință a terenului în suprafață de 

195 mp către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” Mediaș, 

- prevederile Hotărârii nr. 88/22.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

S.F. “Înființare Distribuție de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol, județul Constanța” în 

conformitate cu modificările legislative aduse de O.U.G. 114/2018, H.G. 907/2016 și 

Instrucțiunea nr. 2/2018 a M.F.P., 

- prevederile Hotărârii nr. 91/22.05.2019 privind stabilirea apartenenței la domeniul public al 

UAT Techirghiol, a părților componente a sistemului de distrbuție a gazelor naturale în orașul 

Techirghiol, 

- prevederile Hotărârii nr. 22.05.2019 privind darea în folosință cu titlu gratuit a terenurilor 

necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distrbuție a gazelor naturale pe 

toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata 

realizării investiției, 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. 

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

 Văzând prevederile art.36 alin. 5 lit.”b” și lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

 În temeiul prevederilor art.45, alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală. 
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H.C.L. NR. 118/18.06.2019. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de 

distributie a gazelor naturale în orașul Techirghiol, județul Constanța, anexat. 

 

Art.2 - Se aprobă demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică 

de distrbuție a gazelor naturale pentru UAT Techirghiol. 

 

Art. 3 - Primarul orașului Techirghiol va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 - Secretarul orașului va face publică hotărârea prin afișaj și o va comunica 

persoanelor și instituțiilor interesate. 

 

 

   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţinere, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 18.06.2019. 

    Nr. 118. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,               

                  CONSILIER                                                                      SECRETAR, 

      PUCICHI DĂNUŢ-DUMITRU                                      DR.JR.PAROŞANU NICULINA 

 

 

  
 


