ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEGARCEA JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aporbarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a
serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale în orasul
Segarcea, judeţul Dolj

Având in vedere:
referatul de aprobare al Primarului Orasului Segarcea privind Documentatia
de
serviciului de utilitate publica de
atribuire a contractului de concesiune

distributie a gazelor naturale

a

Raportul compartimentului de specialitate
In

conformitate cu:

prevederile Legii nr.123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 104, (141 ), prin
care calitatea de autoritate concedenta este detinuta de autoritatile
administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale sau
asocieri ale acestora
-

prevederile Hotararii Guvemului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului
concesiune a serviciului de
general privind regimul juridic al contractelor
utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru
acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini

de

In baza art.129 alin (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

In temeiul art. 136, alin.1.

si urmatoarele din

Ordonanta de Urgenta nr. 57 /

2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Se aproba documentatia de atribuire a contractului de concesiune a
serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in in Orasul

Artl

-

Segarcea, judetul Dolj, conform documentatiei anexate (documentatie de atribuire,
Caiet de sarcini cu anexe, Contract cadru de concesiune).
Art2 — Se aproba Anuntul privind organizarea licitatiei publice deschise
atribuirea contractului de concesiune a Serviciului de utilitate publica
pentru
de distributie a gazelor naturale, in baza H.G. nr. 209/2019, (anexa nr. 2),
reprezentand ansamblul activitatilor si operatiunilor desfasurate de catre
concesionar pentru/sau in legatura cu activitatea de distributie a gazelor naturale in
perimetrul concesiunii, respectiv U.A.T Orasul Segarcea, judetul Dolj. inclusiv
serviciile de proiectare tehnica, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de
constructii, constructia, exploatarea si dezvoltarea sistemului de distributie a
gazelor naturale si utilizarea acestora, conform precizarilor din caietul de sarcini.
Art.3 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de către
primarul Orasului Segarcea, prin compartimentele de specialitate din aparatul

propriu.
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