
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEGARCEA JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂRE
privind inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distribuție

a gazelor naturale în orasul Segarcea, județulDolj

Având în vedere: N- Expunerea de motive a PrimaruluiOrasului Segarcea nr. 256/| 2420
- Raportul de specialitate nr 15to[4020
- HCL nr. 9/2020 privind aprobarea Studiul de fezabilitate „Infiintare sistem de distribuție

gaze naturale in Orasul Segarcea, judetul Dolj”, elaborat de S.C. DINAMIC STAR GAZ
SRL

- HCL nr. 11/2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:
- Art. 104 alin. (1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale,

republicata, cu modificările si completările ulterioare

- Art. Lalin. (0) art.3 si art.4 din Cadrul general din 3 aprilie 2019 privind regimul juridic al

contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de
sarcini, aprobat prin HG nr. 209/2019

In bazaart.129alin. (2) lit. d)si alin (7) lit. n) din OUGnr.57/2019 privind Codul Administrativ:
In temeiul disj iilor art.139, alin.(1) şi art. 196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

HOTĂRĂȘTE:

Artl — Se aproba inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de
distribuție a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritoriala oras Segarcea, județul Dolj.
An2 - Se aproba punerea la dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, pe toată durata
concesiunii, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție
a gazelor naturale, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării
investiţi
Art3 — Se aproba punerea la dispoziția operatorului sistemului de transport, cu titlu gratuit, pe
toată durata concesiunii, terenurile necesare amplasării instalaţiei de racordare la Sistemul
național de transport, cu respectarea cerințelor legale.



Art4 - Terenurile precizate la art.3 si art. 4 sunt in proprietatea unității administrativ-teritoriale
Orasul Segarcea, pentru care Consiliul local are competență legală de autoritate deliberativă.
An.5 - Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr 965/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Dolj, precum şi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj. publicată în
MonitorulOficial al României. Partea I, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă
dovada deţinerii de către consiliul local Segarcea pe toată durata concesiunii, a terenurilor
necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale, a
celor aferente realizării racordării la Sistemul național de transport, precum şi a terenurilor
necesare organizării de şantier pe durata realizării investiției
Art.6 - În virtutea dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se asigura dreptul de uz și dreptul de servitute al viitorului concesionar al rețelei de
distribuție asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică, precum și asupra activităților
desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților. pe durata lucrărilor de
dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare și de întreținere a capacităților
respective; pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau
modernizării obiectivelor/sistemelor (drept de uz): asigurarea funcţionării normale a capacității
prin efectuarea reviziilor, reparațiilor şi a intervențiilor necesare (drept de uz); dreptul de trecere
subterană, de suprafață sau acriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte
echipamente aferente obiectivelor/sistemelor și pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol
persoane și bunuri: dreptul de acces la utilităţile publice.
An.T - Aproba finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu vor fi suportate de
viitorul concesionar ale obiectivului de investiţii "Infiintare sistem de distribuție gaze naturale in
Orasul Segarcea, judetul Dolj” din bugetul propriu si din alte surse (credite, fonduri
nerambursabile, fonduri guvernamentale, si/sau neguvernamentale, etc.) legal constituite la
nivelul Orasului Segarcea, județul Dolj.
Ar.8 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de către primarul Orasului
Segarcea, prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu.
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Contrasemneaza,
Secretar, General,
Ispas/Marcela


