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HOTĂRÂRE
 Nr. 39 din 20 Decembrie 2022

Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție
a  gazelor  naturale  UAT Comuna   Obrejița,  județul  Vrancea,   cu  titlu  gratuit  pe  toată  durata
concesiunii,  a  terenurilor  proprietate  publică,  apaținând   UAT  Obrejița,  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiții  ,,INFIINTARE  SISTEM   INTELIGENT   DE  DISTRIBUTIE   A
GAZELOR   NATURALE   IN   COMUNELE   TÂMBOESTI,   SIHLEA,  OBREJITA   SI
SLOBOZIA BRADULUI,  JUDETUL VRANCEA,,.

Consiliul Local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
       -  proiectul de hotărâre nr. 48 din 07 Decembrie 2022 iniţiat de primarul comunei Obrejița,
privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție
a  gazelor  naturale  UAT Comuna   Obrejița,  județul  Vrancea,   cu  titlu  gratuit  pe  toată  durata
concesiunii,  a  terenurilor  proprietate  publică,  apaținând   UAT  Obrejița,  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiții  ,,INFIINTARE  SISTEM   INTELIGENT   DE  DISTRIBUTIE   A
GAZELOR   NATURALE   IN   COMUNELE   TÂMBOESTI,   SIHLEA,  OBREJITA   SI
SLOBOZIA BRADULUI,  JUDETUL VRANCEA,,;
       -  referatul de aprobare al primarului comunei în calitate de inițiator al proiectului înregistrat cu
nr. 5973 din 07 Decembrie 2022;
       -   raportul de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat cu nr. 5972 din 07
Decembrie 2022;
       -  avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejița;

În conformitate cu: 
       -  art.109 și art.113 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012;
       -  art.4, alin.(1), lit.c), pct.(i) din Cadru 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, continutul-cadru al caietului de sarcini, aprobat prin
HG nr.209/2019;
În temeiul prevederilor art.86 alin.(1), art.89 alin.(3), art.129 alin.(1) și alin.(14), art.136, art.139,
art.140 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE

Art.1 Aprobă punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică
de distribuție a gazelor naturale din UAT Comuna Obrejița, județul Vrancea, cu titlu gratuit pe
toata  durata  concesiunii,  a terenurilor  proprietate  publică,  aparținând comunei  Obrejița,  pentru
realizarea obiectivului de investiții, ,,INFIINTARE  SISTEM  INTELIGENT  DE  DISTRIBUTIE
A GAZELOR  NATURALE  IN   COMUNELE  TÂMBOESTI,   SIHLEA,  OBREJITA  SI
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SLOBOZIA BRADULUI,  JUDETUL VRANCEA,, pe durata realizării investiției precum și a
terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Obrejița prin
compartimentul achiziții publice și se comunică prin intermediul secretarului general al comunei
Obrejița, persoanelor și instituțiilor interesate. 

            Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează,         
    Carmen Roxana ANTONACHE                                            Secretar general al comunei,
                                                                                                       Andreea Georgiana STOICA
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