ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Dosarului Preliminar întocmit în conform art. 104 alin. 2 din Legea 123/2012,
modificata prin Legea nr.167/2018 si H.G. nr.209/2019, in vederea concesionării serviciului de
utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în comunele Frumușani și Fundeni din judeţul
Călăraşi
Consiliul Local al comunei Frumușani, judeţul Călăraşi – întrunit în şedinţa extraordinară din data de
16.05.2019
Având în vedere:












Expunerea de motive a primarului comunei Frumușani, înregistrată sub nr. 137/13.05.2019;
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul instituției noastre, înregistrat cu nr.
136/13.05.2019;
Proiectul de hotarare nr. 138/13.05.2019 initiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl. Duță Paul;
Prevederile HCL nr.09/28.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta;
Dispozitiile H.C.L. nr.08/28.02.2019 privind asocierea UAT Frumușani si a UAT Plataresti cu
UAT Fundeni, in vederea elaborării in comun al Studiului de Fezabilitate avand ca obiectiv
concesionarea Sistemului de distribuție al gazelor naturale in cele trei UAT – uri;
Dispozitiile H.C.L. nr.24/16.05.2019 privind constatarea modificarii componentei asocierii avand
ca obiectiv concesionarea Sistemului de distribuție al gazelor naturale, urmare a iesirii din asociere
a U.A.T. Comuna Plataresti
Prevederile art.35(1), art. 41, art. 44 alin (1), art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (1), alin. (2) lit. c și alin.
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată;
Dispozitiile H.G.R. Nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al
contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale,
procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini
Prevederile art. 13 din Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la
sistemul de distribuție a gazelor naturale;
Dispozitiile art. 36 alin. (1), (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. 6 lit. a) punctele 11 și 14 din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
Art.1. – Se aproba Dosarul Preliminar întocmit în conform art. 104 alin. 2 din Legea 123/2012,
modificata prin Legea 167/2018 si H.G.209/2019, in vederea concesionării serviciului de utilitate publică
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de distribuţie a gazelor naturale în comunele Frumușani și Fundeni din judeţul Călăraşi conform anexei
parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2.- Se aprobă imputernicirea U.A.T. Comuna Fundeni, in calitate de lider de asociere, in
vederea elaborarii si aprobarii notei de fundamentare si a documentatiei de atribuire.
Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor şi persoanelor interesate ṣi se aduce la
cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției, prin grija serviciilor de specialitate competente.
Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi
pentru.
NR.25
ADOPTATA LA FRUMUSANI
ASTAZI 16.05.2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
STOIAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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Anexa la HCL nr.25/16.05.2019

Dosar preliminar ,
întocmit conform art. 104 alin. 2 din nr. Legea 123/2012, modificata prin Legea nr.167/2018 si
H.G.nr.209/2019, in vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale
în comunele Frumușani și Fundeni din judeţul Călăraşi

a)

datele de identificare ale solicitantului:
U.A.T. Comuna Fundeni prin Consiliul Local, avand C.F.3796942, cu sediul in județul
Călărași, strada Trandafirilor, Nr. 25, comuna Fundeni cod postal 917110,
și
U.A.T. Comuna Frumusani prin Consiliul Local, avand C.F.3796969, cu sediul in județul
Călărași, strada. Principală nr.70, Comuna Frumușani, cod poștal 917100

b)

obiectul concesiunii:
Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale în localitățile aparținătoare comunelor Fundeni și Frumușani din județul Călărași.

hotărârile consiliului local privind:
(i) punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a
terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei; punerea la dispoziţia
concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de
distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare
organizării de şantier pe durata realizării investiţiei se face cu titlu gratuit în condiţiile legii.

Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni nr. 22 din 21.02.2019 privind punerea la
dispoziția concesionarului sistemului de distribuție a gazelor natural a terenurilor aferente construirii stației
de reglare măsurare predare SNT Transgaz, rețelei de distribuție, stației de reglare de sector și organizării
de șantier;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumușani nr. 27 din 09.08.2018 privind punerea,
cu titlu gratuit, la dispoziția concesionarului serviciului public a terenurilor necesare pentru realizarea
obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul UAT Comuna Frumușani,
județul Călărași;
(ii) modalitatea de punere la dispoziţia operatorului sistemului de transport a terenurilor necesare
amplasării instalaţiei de racordare la Sistemul naţional de transport, cu respectarea cerinţelor legale.
Terenul necesar racordului la SNT și stației de reglare măsurare predare se va realiza cu titlu
gratuit conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Fundeni nr. 22 din 21.02.2019 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 reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi,
după caz, al staţiilor de reglare-măsurare-de predare (SRMP) şi al staţiilor de reglare de sector
(SRS).
Terenul pe care se va amplasa conducta de racord la SNT și SRMP este situat în extravilanul
comunei Fundeni, se află în proprietate Consiliului Local Fundeni și va fi pus cu titlu gratuit la
c)
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dispoziția concesionarului pe toată durata de existență a serviului public de distribuție a gazelor
naturale din comunele Fundeni și Frumușani conform prevederilor acordului nr.
....................................... atașat prezentului dosar preliminar.
Terenul pe care se vor amplasa obiectivele sistemului de distribuție, atât în cazul comunei
Fundeni cât și în cazul comunei Frumușani, se află în propietatea publică și privată a primăriilor
celor două comune și va fi pus la dispoziția concesionarului, pe toată durata de existență a serviului
public de distribuție a gazelor naturale, conform HCL al comunei Fundeni nr. 22 din 21.02.2019,
respectiv conform HCL al comunei Frumușani nr. 27 din 09.08.2018.
d)
avizul tehnic de principiu (ATP)/acordul operatorului sistemului de transport, însoţit de valoarea
estimată a tarifului de racordare, în cazul în care soluţia de alimentare cu gaze naturale prevede alimentarea
din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale/operatorului conductelor de amonte, după caz, cu
respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului
privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu cele precizate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş prin adresa nr.
....................................................., soluția de alimentare cu gaze naturale a sistemului de distribuție ce se va
realiza în cele două comune constă în realizarea unui racord de înaltă presiune la SNT, Dn150 (Φ168 x 6)
Pn25, în lungime de 10 ml, la conducta SNT Φ 20” Pn25 Afumaţi-Olteniţa, și a unei SRMP dimensionată
pentru un debit de 5000 m3/h, Pn25.
Valoarea estimativă a tarifului de racordare la SNT, calculată în conformitate cu prevederile
Ordinului preşedintelui ANRE nr. 82/2017, este de 214151,7 lei fără TVA. Anexăm prezentului dosar
adresa SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș nr. ..................................................
e)
dovada deţinerii de către consiliul local a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente
sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi, după caz, cele aferente realizării racordării la Sistemul
naţional de transport sau la conductele din amonte după caz, pe toată durata concesiunii, precum şi a
terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei;
Terenul pe care se va amplasa conducta de racord la SNT și SRMP, se află în proprietate
Consiuliului Local Fundeni și va fi pus cu titlu gratuit la dispoziția concesionarului pe toată durata de
existență a serviului public de distribuție a gazelor naturale din comunele Fundeni și Frumușani conform
prevederilor acordului nr........................................................atașat prezentului dosar preliminar.
Terenul pe care se vor amplasa obiectivele sistemului de distribuție, atât în cazul comunei Fundeni
cât și în cazul comunei Frumușani, se află în propietatea publică și privată a primăriilor celor două comune
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, cu modificările și
completările ulterioare.
f)
certificatul de urbanism eliberat de primăria unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se
concesiona serviciul şi avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor; Certificatul de urbanism nr. 235
din 09.08.2018 eliberat în scopul ”DTAC + Studiu de fezabiliate în vederea înființării rețelei de distribuție
gaze naturale în comuna Fundeni” a fost emis de către Consiliul județean Călărași și prevede obținerea
următoarelor avize și acorduri:
- privind utilitățile urbane și infrastructură, :
 alimentare cu apă
 canalizare
 alimentare cu energie electrică
 telefonizare
 Mediu
- specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
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 CFR
 Drumuri județene
 Transgaz
 Apele Române
Certificatul de urbanism nr. 202 din data de 04.04.2018, eliberat în scopul ”DTAC + Studiu de fezabiliate
în vederea înființării rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Frumușani” a fost emis de către
Conisiliul Judetean Calarasi și prevede obținerea următoarelor avize și acorduri:
- privind utilitățile urbane și infrastructură, :
 alimentare cu apă
 canalizare
 alimentare cu energie electrică
 telefonizare
 Mediu
- specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
 CFR
 Drumuri județene
 Transgaz
 Apele Române
g)
avizul emis conform lit. d) nu va putea fi schimbat pe perioada execuţiei lucrărilor de investiţii
decât în situaţii temeinic justificate.
Anexe:
1.
Acordul de asociere dintre primăria comunei Fundeni și primăria comunei Frumușani în vederea
concesionării în comun a serviciului public de distribuție a gazelor naturale localitățile aparținătoare celor
două comune;
2.
Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni nr. 97 din 28.11.2018 privind asocierea UAT
Fundeni cu UAT Plătărești și UAT Frumușani în vederea elaborării în comun a Studiului de Fezabilitate în
vederea concesionării Sistemului de distribuție a gazelor naturale în cele trei UAT-uri;
3.
Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumușani nr. 08 din data de 28.02.2019 privind asocierea
UAT Frumușani și a UAT Plătărești cu UAT Fundeni în vederea elaborării în comun a Studiului de
Fezabilitate având ca obiectiv concesionarea Sistemului de distribuție a gazelor naturale în cele trei UATuri
4.
Adresa Consiliului Local al comunei Plătărești nr. 1122 din data de 13.03.2019 privind retragerea
din asociere precum si HCL Fundeni si Frumusani pentru scoatera din asociere;
5.
Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni nr. 22 din 21.02.2019 privind punerea la dispoziția
concesionarului sistemului de distribuție a gazelor natural a terenurilor aferente construirii stației de reglare
măsurare predare SNT Transgaz, rețelei de distribuție, stației de reglare de sector și organizării de șantier;
6.
Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumușani nr. 27 din 09.08.2018 privind punerea, cu titlu
gratuit, la dispoziția concesionarului serviciului public a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale și organizării de șantier, pe teritoriul UAT Comuna
Frumușani, județul Călărași;
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7.

Adresa SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș nr. ..............................;

8.
Anexa I a Hotărârii Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, cu modificările și
completările ulterioare.
9.
Certificatul de urbanism nr. 235 din 09.08.2018 eliberat în scopul ”DTAC + Studiu de fezabiliate în
vederea înființării rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Fundeni” emis de către Consiliul județean
Călărași.
a. Aviz alimentare cu apă
b. Aviz canalizare
c. Aviz alimentare cu energie electrică
d. Aviz telefonizare
e. Aviz autoritatea de Mediu
f. Aviz CFR
g. Aviz Drumuri județene
h. Aviz Apele Române
10.
Certificatul de urbanism nr. 202 din data de 04.07.2018 eliberat în scopul ”DTAC + Studiu de
fezabiliate în vederea înființării rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Frumușani” a fost emis de
către Consiliul Judetean Calarasi
a. Aviz alimentare cu apă
b. Aviz canalizare
c. Aviz alimentare cu energie electrică
d. Aviz telefonizare
e. Aviz autoritatea de Mediu
f. Aviz CFR
g. Aviz Drumuri Nationale
h. Aviz Apele Române

PRESEDINTE DE SEDINTA
STOIAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr. 137/13.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Dosarului Preliminar întocmit în conform art. 104 alin. 2 din Legea 123/2012, modificata
prin Legea nr.167/2018 si H.G. nr.209/2019, in vederea concesionării serviciului de utilitate publică de
distribuţie a gazelor naturale în comunele Frumușani și Fundeni din judeţul Călăraşi
Stimaţi consilieri,
Iniţiez prezentul proiect de hotărâre, conform legislaţiei în vigoare .
Având in vedere prevederile:






Dispozitiile H.C.L. nr.8/28.02.2019 privind asocierea UAT Frumușani si a UAT Plataresti cu UAT
Fundeni, in vederea elaborării in comun al Studiului de Fezabilitate avand ca obiectiv
concesionarea Sistemului de distribuție al gazelor naturale in cele trei UAT – uri;
Prevederile art.35(1), art. 41, art. 44 alin (1), art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (1), alin. (2) lit. c și alin.
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată;
Dispozitiile H.G.R. Nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al
contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale,
procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini
Prevederile art. 13 din Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la
sistemul de distribuție a gazelor naturale;

Astfel că solicit dezbaterii şi adoptării unui proiect de hotărâre aprobarea Dosarului Preliminar
întocmit în conform art. 104 alin. 2 din Legea 123/2012, modificata prin Legea nr.167/2018 si H.G.
nr.209/2019, in vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în
comunele Frumușani și Fundeni din judeţul Călăraşi.

PRIMAR,
DUTA PAUL
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INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr. 136/13.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Dosarului Preliminar întocmit în conform art. 104 alin. 2 din
Legea 123/2012, modificata prin Legea nr.167/2018 si H.G. nr.209/2019, in vederea concesionării
serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în comunele Frumușani și Fundeni din
judeţul Călăraşi
Subsemnata Anca Petruta, avand functia de Consilier Superior – Compartiment Urbanism in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumușani, județul Călărași, având în vedere prevederile:




Dispozitiile H.C.L. nr.8/28.02.2019 privind asocierea UAT Frumușani si a UAT Plataresti cu UAT
Fundeni, in vederea elaborării in comun al Studiului de Fezabilitate avand ca obiectiv
concesionarea Sistemului de distribuție al gazelor naturale in cele trei UAT – uri;
Dispozitiile H.G.R. Nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al
contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale,
procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini;
Prevederile art. 13 din Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la
sistemul de distribuție a gazelor naturale;

Iniţiatorul solicită adoptarea unei hotărâri prin care Comuna Frumușani să aprobe Dosarului Preliminar
întocmit în conform art. 104 alin. 2 din Legea 123/2012, modificata prin Legea nr.167/2018 si H.G.
nr.209/2019, in vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în
comunele Frumușani și Fundeni din judeţul Călăraşi
Luand in considerare faptul ca in prezent, prin elaborarea normelor privind regimul juridic al
contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile
pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini, au fost stabilite conditiile de fond si
forma pentru declansarea procedurilor de concesionare a serviciului.
De asemenea, conform dispozitiilor legale incidente, este necesara imputernicirea U.A.T. Comuna
Fundeni, in calitate de lider de asociere, in vederea elaborarii si aprobarii notei de fundamentare si a
documentatiei de atribuire.
Pentru aceste considerente, apreciez ca oportuna initiativa domnului primar şi propun Consiliului
local ca în urma analizei proiectul iniţiat să adopte o hotărâre în acest sens.
Consilier compartiment urbanism
ANCA PETRUTA
..............................
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