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Privind: aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE 
NATURALE STRADA GHEORGHE SINCAI Municipiul Tecuci, judetul Galati" 

Initiator: Malin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
NumAr de inregistrare si data depunerii proiectului :49901 / 28.07.2020 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta ig,-61/,' 	in data de a.oss  2020; 

Avand in vedere: 
referat de aprobare a initiatorului, inregistrata sub nr. 49902 din 28.07.2020 
raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii, inregistrat sub nr. 49903 din 
28.07.2020 
avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,4,5. 
art 1, alin 2, lit. 	respectiv art.9, alinl, lit d), din Legea 51/ 2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, cu modificarile §i completatile ulterioare; 
art.151, alin (2) si alin(4) din Legea 123 /2012 a energiei electrice §i a gazelor naturale; 
art.6, alin (2) respectiv art.10 alin (2) din Ordinul A.N.R.E. nr.37 / 2019; 
art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i 

completarile ulterioare; 
- art.129 alin 2 lit d, coroborat cu alin 7 lit n) respectiv alin9 lit a) din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

In baza prevederilor: 
- art.139 alin 3 lit e din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
- art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE: 

Art.!. Se aproba efectuarea investitiei "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE 
STRADA GHEORGHESINGAI Municipiul Tecuci, judetul Galati" in valoare totala estimata de 
23.815,47 lei cu TVA, astfel: 

- investitie suportata de ENGIE Romania SA 4.128,11 lei cu TVA; 
- investitie suportata de UAT Municipiul Tecuci 19.687,36 lei cu TVA 

Art .2. Se aproba incheierea contractului de cofinantare a investitiei §i cedarea obiectului de 
distributie in exploatare, intretinere §i folosinta de catre DISTRIGAZ SUD RETELE SRL cu titlu 
gratuit 
Art.3. Se desemneaza Primarul Municipiului Tecuci sä peifecteze contractul de cofinantare. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primanilui Municipiului Tecuci 
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Presedinte de • ti Secretar General al UAT Municipiul Tecuci 
CiMPANU I 1 10 	 Jr. GEORGE LUCIAN BORF AAT 



ROMANIA 
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PRIMAR 

Referat de aprobare NR. 49902 
Din 28.07.2020 

Privind: aprobarea cofinanteirii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE 
NATURALE STRADA GHEORGHE SINCAI Municipiul Tecuci, judetul Galati" 

Modificarea Legii 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice in sensul 
includerii serviciului de alimentare cu gaze naturale in sfera serviciilor de utilitki publice, permite 
Consiliului Local Municipiul Tecuci sà asigure cadrul necesar pentru furnizarea serviciului pe 
intreaga suprafatd a UAT Municipiul Tecuci. 

In acest context, coroborat cu prevederile Ordinului ANRE nr.37 / 2019, UAT 
Municipiul Tecuci poate sà co-finanteze lucrArile de extindere gaze naturale pe raza municipiului 
Tecuci . Distrigaz Sud Retele SRL, operatorul de distributie autorizat de ANRE sä execute lucrafi de 
retele gaze naturale, a analizat din punct de vedere economic §i legislativ solicitafile primite privind 
extinderea retelelor de gaze naturale pe strada Gh. Sincai din Tecuci stabilind totodata §i suma 
estimativa a lucrarii §i modul de finantare 

Avand in vedere prevederile art. 129 aim 9 lit a) din Codul Administrativ, Consiliul 
Local Tecuci hotara§te cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau staine, in vederea 
finantafii §i realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, 
fapt pentru care supun spre dezbatere §i aprobare prezentul proiect. 

PRIMAR 

aitillin Constantin Hurdubae 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 49903 din 28.07.2020 

Privind: aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE 
NATURALE STRADA GHEORGHE SINCAI Municipiul Tecuci, judetul Galati" 

Prin noile modificari legislative ale Legii 51 / 2006, a serviciilor comunitare 
de utilitati publice, alimentare cu gaze naturale a intrat in sfera serviciilor de utilitate publica 
astfel cä UAT Municipiul Tecuci poate sä cofinanteze lucrarile in acest sector numai cu 
aprobarea Consiliului Local Tecuci. 

In contextul legislativ actual finantarea lucrarilor de retele gaze naturale se 
poate realiza din fondurile bugetului local fard aportul grupului de solicitanti la nivelul cotei 
parte ineficienta a investitiei stabilita de operatorul de distributie gaze naturale prin oferta de 
extindere conducta gaze naturale. Operatorul de distributie este obligat sä restituie sumele 
achitate din bugetul local dupd predarea activelor.  . 

Conditiile pentru asigurarea cofinantarii se vor stipula in contractul de 
cofinantare ce se va perfecta lute UAT Municipiul Tecuci i DISTRIGAZ SUD RETELE 
SRL. 

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL a analizat d.p.d.v. al eficientei economice 
posibilitatea executarii lucarii de extindere a conductei de gaze naturale pe strada Gh. Sincai, 
propunand oferta economic: 
-valoarea totara estimativa —23.815,47 lei cu TVA, total din care: 
-valoare suportata de Engie Romania SA — 4.128,11 lei cu TVA 
-valoare suportata din bugetul local — 19.687,36 lei cu TVA 

Consideram cä sunt indeplinite conditiile de legalitate pentru aprobarea 
cofinatarii §i incheierea contractului 

.FEF SERVICIU INVESTITH 
Ing. Trip,' Dan 


