ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 17/2016
privind aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
aferent obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna
Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de resort și
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Ordinului nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
- prevederile Ordinului nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de
fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea
iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
- prevederile Ordinului nr. 1652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
- prevederile STAS 8591/1/91 privind amplasarea în localități a rețelei edilitare subterane
executate în sapătură;
în conformitate cu:
- prevederile art. 138, alin. (2) lit. „d”, coroborat cu art. 109 din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, „c” și „d”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale aferent
obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele
Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și Draxeni, județul Vaslui”.
Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate
publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale precum și pentru
realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere, reparații pe toată durata concesiunii.
Art.3. Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare
organizării de șantier pe durata realizării investițiilor.
Art.4. Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru
amplasarea stației de reglare măsurare (SRM) pe durata concesiunii.
Art.5. Se aprobă dreptul de uz și dreptul de servitute al viitorului concesionar al rețelei de
distribuție, asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică, pe toata durata concesiunii, pentru:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau
modernizării obiectivelor/sistemelor;

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor,
reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare;
c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de
reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru
accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol
persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilitãţile publice.
Art.6. Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Rebricea, județul Vaslui a terenurilor
necesare realizarii investiției și care se vor pune la dispoziția concesionarului cu titlu gratuit.
Art.7. Finanțarea investiției urmează să fie suportată de către Comuna Rebricea, judeţul Vaslui,
din bugetele proprii și din alte surse legal constituite: credite, fonduri externe nerambursabile, fonduri
guvernamentale și/sau neguvernamentale.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei
Rebricea, județul Vaslui.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate de către secretarul
comunei Rebricea, județul Vaslui.

Rebricea, 31 august 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Doroftei Ionela

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de investiții „Înființare sistem de
distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei, Bolați și
Draxeni, județul Vaslui”
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei are la bază prevederile art. 3 din Norma
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale din 17.10.2007, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi
Finanţelor nr. 1652/2007, conform căruia: „Iniţiativa concesionării o poate avea orice investitor
interesat, persoană juridică de drept privat, română ori străină, prin înaintarea către Ministerul
Economiei şi Finanţelor - Colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractelor de
concesiune - a unei scrisori de intenţie, însoţită de studiul de fezabilitate întocmit de către o societate
autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform legislaţiei în
vigoare, al cărui cost este suportat de catre solicitant.
(2) Scrisoarea de intenţie va cuprinde solicitarea de concesionare a serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale, datele de identificare ale solicitantului, manifestarea fermă şi serioasă
a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, însoţite de hotărârile consiliului local privind:
a) punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a
terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei (din hotărârea consiliului
local trebuie să rezulte clar modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor - gratuit sau contra
cost);
b) stadiul lucrărilor realizate până în prezent pentru sistemul de distribuţie a gazelor naturale
(lungimi şi diametre de conducte, staţii de reglare de sector etc.), valoarea şi finanţatorul acestora,
precum şi pretenţiile acestuia şi/sau ale investitorului interesat privind punerea la dispoziţia
concesionarului a acestora, în situaţia în care există lucrări realizate
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (2) lit. „d” din Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare: „Operatorul de
distribuţie a gazelor naturale are dreptul să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică
locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie, precum şi pentru realizarea lucrărilor de
execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii”, iar conform art. 109 din aceeași lege:
„Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice
sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea
capacităţilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în condiţiile legii, pe durata
lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a
capacităţilor respective, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau
modernizării obiectivelor/sistemelor;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor,
reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare;
c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de
reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru
accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol
persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilităţile publice.”
Ținând seama de cele sus-menționate și cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, „c”
și „d” alin. (4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de
zi, în forma prezentată de inițiator.
12 august 2016

REFERENT,
Luchian Laurențiu – Nicolae

2

ROMÂNIA
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale aferent obiectivului de investiții „Înființare sistem
de distribuție gaze naturale în comuna Rebricea, satele Rebricea, Rateșu-Cuzei,
Bolați și Draxeni, județul Vaslui”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre este motivată de necesitatea începerii demersurilor în
vederea atribuirii contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale,
procedură care este derulată de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1652/2007. Astfel sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:
a) iniţierea procedurii de concesionare;
b) elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;
c) aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai
multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună, sat);
d) întocmirea documentaţiei de atribuire, conform anexei la prezentele norme "Documentaţiacadru de atribuire";
e) organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise;
f) încheierea contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.
Conform art. 3 din actul normativ sus-menționat iniţiativa concesionării o poate avea orice
investitor interesat, persoană juridică de drept privat, română ori străină, prin înaintarea către Ministerul
Economiei şi Finanţelor - Colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractelor de
concesiune - a unei scrisori de intenţie, însoţită de studiul de fezabilitate întocmit de către o societate
autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform legislaţiei în
vigoare, al cărui cost este suportat de catre solicitant. Scrisoarea de intenţie va cuprinde solicitarea de
concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, datele de identificare ale
solicitantului, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, însoţite de
hotărârile consiliului local privind:
a) punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a
terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei (din hotărârea
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consiliului local trebuie să rezulte clar modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor gratuit sau contra cost);
b) stadiul lucrărilor realizate până în prezent pentru sistemul de distribuţie a gazelor naturale
(lungimi şi diametre de conducte, staţii de reglare de sector etc.), valoarea şi finanţatorul
acestora, precum şi pretenţiile acestuia şi/sau ale investitorului interesat privind punerea la
dispoziţia concesionarului a acestora, în situaţia în care există lucrări realizate.
Prin prezentul proiect de hotărâre propun, în conformitate prevederile cu art. 138, alin. (2) lit.
„d” din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, punerea la dispoziția
concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului
de distribuție a gazelor naturale precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere,
reparații pe toată durata concesiunii.
De asemenea, propun acordarea dreptului de uz și servitute viitorului concesionar al rețelei de
distribuție, cu respectarea art. 109 din aceeași legea sus-menționată.
Terenurile care se vor pune la dispoziție aparțin domeniului public al comunei Rebricea și nu fac
obiectul vreunui litigiu.
Așadar, obiectivul de investiții va primi „unda verde” după aprobarea de către ANRE a studiului
de fezabilitate aprobat prin hotărârea anterioară și atribuirea contractului de concesiune a serviciului
public de distribuţie a gazelor naturale de către Ministerul Economiei și Finanțelor, urmând ca
finanțarea investiției să fie suportată de către Comuna Rebricea, judeţul Vaslui, din bugetele proprii și
din alte surse legal constituite: credite, fonduri externe nerambursabile, fonduri guvernamentale și/sau
neguvernamentale.
Având în vedere cele prezentate și cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, „c” și „d”,
alin. (4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre, în forma prezentată.
12 august 2016

P R I M A R,

ing. Radu Valerică
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