R.OMANIA
JIUDETUL GALATI
C]OMLTNA UMBRARESTI
CON SILIUL LOCAL

HOTARAREA nr' 39
din 31.10.2018
umbraresti' judetul Galati
privind: Infiintare distributie g,lze nattrale in comuna
sti' judetul Galati;

i

l\r.sidatarlepuneriiproiectuluidehotarare:8299din23'10'2018
judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data
consiliul local al comunei Umbraresti,
,Ce

31 octombrie 2018;

primar Stoica Paraschiv' inregistrata
Avand in vedere exPunerea de motive a domnului
sub nr. 8300 din 23.10.2018;

AvandinvedereraportuldespecialitatealdomnuluiviceprimarcondracheMaricel'
inregistrat sub nr. 8301 din 23J02018;
comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere rapoartele de avizareale
gazelot' at
iO+ alin.(l1 ) din Legea nr' 12312012 a
Avand in vedere prevederile

"n.

modificarile si completarile ulterioare;
gg din 5 iunie 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
Avand in vedere ordinul nr.
proiectarea,

de alimentare a) gaze naturale;
a retelei edilitare subterane
frivind amplasarea in localitati

.*..rtur.u ri exploatarea-sistemelor

g5gl-lggi
Avand in vedere sR

executatetl;"T#illedere

din Legea nr'27312006
prevederile art.35alin.(1) si ale art.44 alin.(l)
si completarile ulterioare;
privind nnantete puurir" ro"ale, cu modificarile
alin.(2),art.6 alin.(l),,art'10, art'14, art'17'
Avand in vedere prevederile ui.i,art.+,arts
plt.r+ ri utin.lz; lit.a) din Legeam.2l512001 privind
art.36alin.(2) lit.d) si e), alin.(6) rit. al
cu modificarile si completarile ulterioare;
administratia publica lacala,republicata,
privind idministratia publica locala'
lnbazaart.45alin.(1) ain f-eg"a nr.itStZOOt
ulterioare;
republicata, cu modificarile si completarile

HOTARASTE:
Art.l.

Se aproba executarea Studiului

comuna umbraresti, cu satele

judetul

de fezabilitate "Infiintare distributie

u.urur..iilu.u.u..rti-Deal,

gaze

naturale" in

Torcesti, condrea, Salcia si Silistea,

o colaborare intercomunitara in
(1) Avand in vedere ca este in folosul comunitatii
Umbraresti '
izareaeconomica, reprezentantii comunelor
scopul reducerii .n.fiui.iifor si eficient
pentru alimentarea cu
au hotarat aprobarea unui proiect comun
Barcea si Draganesti, judetul Galati,
si Draganesti'
iururule-in comunele Umbraresti ' Barcea
stabilite, de comun acord ' dupa
(2) conditiile concrete ur. .oruuorarii ior fi
intocmirea studiului de fezabilitate'

g;i

"i*;.

Art. 3. Se aproba infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna
lJmbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea, judetul Galati.
aproba concesionarea Serviciului public de "lnfiintare distributie gaze naturale in
comuna Umbraresti cu satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia si Silistea,
jurdetul Galati".
Art. 5 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului , cu titlu gratuit, a terenurilor
proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale precum si
pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere, reparatii -conform dispozitiilor art 138,
ralin (2) lit. d , legea nr 12312012 a energiei electrice si a gazelor naturale pe toata durata concesiunii.
Art. 6 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului , cu titlu gratuit, a terenurilor necesare
rrrganizarii de santier pe durata realizarii investitiilor.
Art,7 . Se aproba punerea la dispozitia operatorului din amonte , cu titlu gratuit, a terenului
necesar pentru amplasarea STATIEI DE REGLARE MASURARE pe toata durata concesiunii.
Art.8. Se aproba conform dispozitiilor art, 109 din Legea nr 12312012 a energiei electrice si a
gazelor naturale - dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al retelei de
distributie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toata durata concesiunii, pentru:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrErilor necesare in vederea realizdrii, reabilitdrii sau
modernizdrii obiectivelor/sistemelor;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcfiondrii normale a capacitSlii prin efectuarea reviziilor,
repara[iilor gi a interven(iilor necesare;
c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea
de refele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor gi pentru
iaccesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obline restrdngerea sau incetarea unor activitd(i care ar putea pune in pericol
persoane gi bunuri;
e) dreptul de acces la utilitdlile publice.
Art. 9. Se mentioneaza faptul ca terenurile necesare realizarii acestei investitii si care se vor
pune la dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public al comunei
Umbraresti, judetul Galati si nu fac obiectul vreunui litigiu.
Art. 10. Se mentioeazafaptul ca satele Umbraresti, Umbraresti-Deal, Torcesti, Condrea, Salcia
si Silistea apartinatoare comunei Umbraresti, judetul Galati, nu au fost concesionate niciodata, nu au
avut cota de gaze si nu exista lucrari de gaze executate pana in acest moment'
Art 11. a. Finantarea lucrarii urmeaza sa fie suportata de catre Comuna Umbraresti, jude{ul
Galati, din bugetele proprii si din alte surse legal constituite: credite, fonduri guvernamentale si

Art. 4.

Se

neguvernamentale.

b. Comuna Umbraresti va asigura cota parte de finantare si pentru tronsoanele comune
ce vor asigura infiintarea sistemului de alimentare cu gaze naturale.
Art. 12 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei
tlmbraresti, judetul Galati, domnul Stoica Paraschiv.
Art. 13. Secretarul comunei Umbraresti, Judetul Galati va comunicaprezenta hotarare
autoritatilor si persoanelor interesate .
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