ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 7
privind înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în
comuna Roşieşti, judeţul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive prezentată prezentată de domnul primar Postolache
Constantin din care rezultă necesitatea şi oportunitatea înfiinţării serviciului public
privind distribuţia gazelor naturale în localităţile: Gara Roşieşti, Gura Idrici, Idrici,
Roşieşti şi Valea lui Darie aparţinătoare comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
- raportul compartimentului de resort al primăriei;
- studiul de fezabilitate elaborat de S.C. KOT PROEX S.R.L. Bacău privind
înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în localităţile Gara Roşieşti, Gura Idrici,
Idrici, Roşieşti şi Valea lui Darie aparţinătoare comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
în baza prevederilor:
- Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 ce reglementează aprobarea
Regulamentului privind sistemele de distribuţie a gazelor naturale;
- art. 36, lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 282, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a”, pct 14, art. 45,
alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. „b” şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local la comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în
localităţile Gara Roşieşti, Gura Idrici, Idrici, Roşieşti şi Valea lui Darie
aparţinătoare comunei Roşieşti, judeţul Vaslui.

Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localităţile menţionate la art.
1.
Art. 3. Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata
realizării investiţiei şi a terenurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de execuţie,
operare, întreţinere şi reparaţii a obiectivelor aferente sistemului de distribuţie în
localităţile menţionare la art. 1, cu titlu gratuit.
Art. 4. Terenurile necesare realizării acestei investiţii aparţin de drept
domeniului public al comunei Roşieşti şi vor fi puse la dispoziţia concesionarului
pe toată durata concesiunii de către Consiliul Local, cu titlu gratuit.
Art. 5. Se confirmă faptul că până la data prezentei, în comuna Roşieşti,
judeţul Vaslui au fost efectuate următoarele lucrări:
a) s-a instalat conducta alimentare cu gaze naturale pe o lungime de 1700 m,
cu diametrul de 170 mm;
b) s-au efectuat ridicările topometrice;
c) s-a predat terenul pentru SRM;
d) s-a executat proiectul pentru linia electrică ce va deservi SRM;
e) valoarea investiţiilor executate este de 417.000 lei, fără TVA şi au fost
suportate de S.C. SAGEM S.R.L. Gara Roşieşti.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează
domnul primar al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui.
Art. 7. Copie după prezenta se va înainta primarului comunei şi Instituţiei
Prefectului - judeţul Vaslui.
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