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din nr. Legea 123/2012, modificata prin Legea nr.167/2018 si

naturale în
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Orasul

Segarcea

ale

datele de identificare
solicitantului:
U.A.T. Orasul Segarcea prin Consiliul Local, avand C.LF 4554467,
Dolj, strada Unirii, Nr. 52, Orasul Segarcea .

cu sediul

in județul

obiectul concesiuni:
Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor
naturale în Orasul Segarcea.
hotărările consiliului local privind:

concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiuni, precum şi a
terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei; punerea la dispoziția
concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de
distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiuni, precum şi a terenurilor necesare
organizării de şantier pe durata realizării investiţiei se face cu titlu gratuit în condițiile legii.

(î) punerea la dispoziția

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Segarcea nr.
. din.
..... privind punerea
la dispoziția concesionarului sistemului de distribuție a gazelor naturale a terenurilor aferente construirii
stației de reglare măsurare predare SNT Transgaz, rețelei de distribuție, stației de reglare de sector şi
organizării de şantier:

o

(ii) modalitatea de punere la dispoziția operatorului sistemului de transport a terenurilor necesare
amplasării instalaţiei de racordare la Sistemul național de transport, cu respectarea cerințelor legale.

și

ca

Terenul necesar racordului la SNT
stației de reglare măsurare predare se va realiza cu titlu gratuit
conform Hotărârii Consiliului Local al Orasului Segarcea nr.
dÎN
privind punerea
la dispoziția concesionarului sistemului de distribuție a gazelor naturale a terenurilor aferente construirii
stației de reglare măsurare predare SNT Transgaz. rețelei de distribuție, stației de reglare de sector și
organizării de șantier

..

(iii)
regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasate rețelele de distribuție a gazelor naturale
al stațiilor de reglare de sector
și. după caz, al stațiilor de reglare-măsurare-de predare (SRMP)

și

(SRS).

şi

SRMP este situat în imediata apropiere
care se va amplasa conducta de racord la SNT
a Orasului Segarcea conform prevederilor avizului de pricipiu TRANSGAZ SA nr. 47482/09.08.2019
ataşat prezentului dosar preliminar.
Terenul pe care se vor amplasa obiectivele sistemului de distribuție, se află în propietatea publică
privată a primăriei şi va fi pus la dispoziția concesionarului, pe toată durata de existență a serviului public
de distribuție a gazelor naturale. conform HCL al Orasului Segarcea

Terenul

pe

nr... din

şi

avizul tehnic de principiu (ATP)/acordul operatorului sistemului de transport, însoțit de
d)
valoarea estimată a tarifului de racordare, în cazul în care soluția de alimentare cu gaze naturale prevede
alimentarea din Sistemul național de transport al gazelor naturale/operatorului conductelor de amonte, după
Ordinului
preşedintelui ANRE nr. 82/2017 pentru aprobarea
caz, cu respectarea prevederilor
la
racordarea
sistemul de transport al gazelor naturale, cu modificările şi
Regulamentului privind
completările ulterioare:
În conformitate cu cele precizate de SNTGN TRANSGAZ SA prin adresa nr. 47482/09.08.2019,
soluția de alimentare cu gaze naturale a sistemului de distribuție ce se va realiza constă în realizarea unui
racord de înaltă presiune la SNT. Dn200, Pn25. în lungime de 475 ml, la conducta SNT Dn500 Pn25
L=37.6 km SDE Craiova Segarcea aflata momentan în faza de executie, şi a unei SRMP dimensionată
pentru un debit de 6000 m3/h, Pn25.
Valoarea estimativă a tarifului de racordare la SNT (conducta racord de inalta presiune si SRMP
Segarcea) calculată în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE
82/2017, si stabilita
prin Studiul de Fezabilitate intocmit de DINAMIC STAR GAZ SRL este de 2.865.454 lei fără TVA.
Anexăm prezentului dosar avizul de principiu SNTGN TRANSGAZ
nr. 47482/09.08.2019

nr.

SA

BD

dovada deținerii de către consiliul local a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
e)
aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale şi, după caz, cele aferente realizării racordării la
Sistemul național de transport sau la conductele din amonte după caz, pe toată durata concesiunii, precum
și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiţiei:
Terenul pe care se va amplasa conducta de racord la SNT şi SRMP, se află în proprietatea
Consiuliului Local Segarcea și va fi pus cu titlu gratuit la dispoziția concesionarului pe toată durata de
existență a serviului public de distribuție a gazelor naturale.
Terenul pe care se vor amplasa obiectivele sistemului de distribuție, se află în propietatea publică şi
privată a primăriei în conformitate cu prevederile HG nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al
judetului Dolj. precum și al municipiilor, orașelor şi comunelor din județul Dolj, cu modificările și
completările ulterioare.
certificatul de urbanism eliberat de primăria unității administrativ-teritoriale unde urmează a
se concesiona serviciul şi avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor;
Certificatul de urbanism nr. 934/03.10.2019 eliberat în scopul "DTAC + Studiu de fezabiliate în vederea
înființării rețelei de distribuție gaze naturale în Orasul Segarcea”
fost emis de către Consiliul Judetean
Dolj şi prevede obținerea următoarelor avize şi acorduri:
- privind utilităţile urbane şi infrastructură, :
- alimentare cu apă
- canalizare
- alimentare cu energie electrică
- mediu
specifice ale administrației publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
4)
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Drumuri judeţene
OCPI- vizarea planuri de situație realizate pe ridicare TOPO
schimbat pe perioada execuției lucrărilor de investiții
8) avizul emis conform lit. d) nu va putea
decât în situații temeinic justificate.
-

-
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