
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE   
Privind constituirea si concesionarea sistemului de distributie gaze naturale in comuna Baia, judetul 

Suceava 
  
 
Avand in vedere: 

 -  referatul de aprobare  al primarului comunei Baia , d-na   Maria Tomescu, inregistrat sub nr.       4676 
din 05.07.2021, 
           -  Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism si amenajare teritoriu, Compartimentului financiar 
contabil , inregistrat sub nr.    ;  
 - raportul de avizare al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local  Baia ; 
 -prevederile Legii nr.123/2012 , Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 -prevederile Ordinului nr.89/2018 ,privind  aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ; 
 -prevederile Stas 8591/1/91 privind amplasarea in localitati a retelei edilitare subterane executate in 
sapatura; 
 -prevederile O UG NR. 57/2019 , privind Codul administrativ; 
 -prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 - prevederile Ordinului nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de 
fezabilitate si solicitarea avizului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vederea initierii 
procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distributie a gazelor natural; 
 - In temeiul art.129 alin.2 lit (c) si  (d ), alin.7 lit. n) si art.139 alin.(1) din  Ordonanta  de  Urgenta a 
Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul administrativ   ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1.  Se  aproba  constituirea    si   concesionarea  sistemului de  distributie gaze  naturale  in comuna Baia ,  
judetul Suceava.  
Art.2 Se aproba  indicatorii tehnico -economicii (faza SF), actualizati , pentru realizarea  obiectivului de investitii,, 
Înfiintare sistem  distributie gaze naturale in localitatea Baia, apartinatoare comunei Baia din judetul Suceava”, 
conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Înfiintare sistem  distributie gaze naturale in localitatea Baia, 

apartinatoare comunei Baia din judetul Suceava”  în cuantum de  9.097.763.09 lei ,inclusiv TVA. 

(2)  Se va  asigura contribuția proprie la proiect din bugetul local de venituri si cheltuieli,  de 30% din valoarea 
total[ a proiectului. 
Art.4. Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate publica locala 
ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale precum si pentru realizarea lucrarilor de 
executie, operare, intretinere, reparatii-conform dispozitiilor art.138, alin.(2), lit.d), din legea nr.123/2012 a energiei 
electrice si a gazelor naturale, pe toata durata concesiunii. 
Art.5. Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare organizarii de santier 
pe durata realizarii investitiilor si atribuirea suprafeţei de 500 mp pentru amplasare statie masurare gaze. 



Art.6. Se aproba conform dispozitiilor art.109 din legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale -dreptul 
de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al retelei de distributie, asupra terenurilor si altor bunuri 
proprietate publica ,pe toata durata concesiunii ,pentru: 
 a)dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii , reabilitarii  sau modernizarii 
obiectivelor/sistemelor. 
 b)dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor ,reparatiilor si 
interventiilor necesare ; 
 c)dreptul de servitute legala de trecere subterana ,de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele 
,conducte ,de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor si pentru accesul la locul de 
amplasare a acestora ; 
 d)dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si 
bunuri; 
 e)dreptul de acces la utilitatile publice. 
Art.7. Se mentioneaza faptul ca terenurile necesare realizarii acestei investitii si care se vor pune la dispozitia 
concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public al comunei  Baia , judetul  Suceava si nu fac 
obiectul vreunui litigiu. 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei Baia . 
Art.9 Secretarul  general  al comunei Baia , judetul Suceava , va comunica prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate. 

 
 Nr.4676/05.07.2021  
                                                                       Initiator,  

primar Tomescu Maria  
 
 
                                                                                                      Avizat de legalitate,  
                                                                                                               Secretar  general al  comunei,   
                                                                                                                              Jr.  Cocean Rodica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA BAIA  - PRIMAR 

Nr. 4676 din 05.07.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea constituirii si concesionarii 

sistemului de distributie gaze naturale in comuna Baia , judetul Suceava 

 

 Maria TOMESCU, primarul comunei Baia , prezint următorul referat de aprobare: 

 Necesitatea şi oportunitatea adoptării prezentului proiect:                    

    

 Avand in vedere :   

- Studiul de Fezabilitate intocmit pentru obiectivul “INFIINTARE RETEA DE 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 

IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA” din care reiese necesitatea si oportunitatea 

investitiei, precum si principalii indicatori tehnico-economici, aprobat prin Hotararea 

Consiliului local Baia nr. 107 din 12.09.2019 ; 

- HCL nr.41 din 19.05.2021 privind  modificarea si completarea documentatiei in vederea 

realizarii obiectivului 

de investitii de interes local “INFIINTARE SISTEM DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 

COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”. 

     Prin acest proiect se propune infiintarea unei retele de distributie gaze naturale , conectata la 

conducta de inalta presiune O 10 “ Frasin  - Spataresti . Obiectivul general de dezvoltare 

durabila a comunei Baia cat si obiectivele specifice legate de elemente ale infrastructurii , a 

mediului de afaceri si efectele sociale sunt influentate prin implimentarea acestui proiect. 

    Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea situatiei actuale a conditiilor de 

viata si ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei Baia , in conformitate cu 

domeniul prioritar principal stabilit prin OUG 114/2018 , art. 1 alin.(2), lit d. 

In esenta proiectul consta in :  

-  intregirea racordului la Sistemul National de Transport al gazelor naturale realizat de 

Consiliul  Judetean  

Suceava prin intermediul programului ”Utilitati si mediu”, 

-  infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Baia 

-  realizarea unei Statii de Reglare Masurare Predare pentru asigurarea unui debit de 5000 

Smc/h, 

- realizarea acestui proiect contribuie la dezvoltarea durabila a comunei Baia prin : 

-  cresterea infrastructurii pentru dezvoltarea de noi activitati economice pe raza comunei; 

-  cresterea gradului de atractivitate economica a comunei; 

-  cresterea eficientei energetice si implicit reducerea nivelului de poluare prin inlocuirea 

sistemului clasic de  

incalzire; Traseul retelei de distributie a gazelor naturale va trebui sa urmareasca obligatoriu 

traseele drumurilor/strazilor existente , lateral de carosabil , care fac parte din Domeniul Public 

al Comunei Baia. Acestea se afla in intravilanul si extravilanul comunei Baia. Conform 

studiului de fezabilitate actualizat, lungimea tronsoanelor de conducta este de 15.915 m. Costul 

estimat pentru realizarea investitiei conform Studiului de Fezabilitate actualizat  este de  



9.097.763,09 lei inclusiv 19% TVA . Au fost propuse 2 variante  de realizare a investitiei , in 

baza analizei economice, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica.  

       In ambele variante, Primaria Baia trebuie sa cofinanteze din fonduri locale sau din fonduri 

guvernamentale realizarea investitiei. In realizarea obiectivului propus comuna Baia  urmeaza 

sa concesioneze, realizarea si exploatarea acestei investitii ,unui operator economic in 

domeniu. Concesionarea se va realiza conform legislatiei existente. 

 Astfel se constata necesitatea derularii procedurii de concesiune a serviciului de utilitate 

publica de distributie a gazelor naturale in baza dispozitiilor HG 209/2019 pe raza comunei 

Baia, printr-o procedura de licitatie publica deschisa.  Avand in vedere cele prezentate propun 

adoptarea de catre Consiliul local a proiectului de  hotarare in forma initiata. 

 

 

Initiator, 

 Primar   Tomescu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNA BAIA  

Compartiment financiar contabil 

Compartiment urbanism 

Nr.  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru Proiect de Hotarare privind  aprobarea constituirii si concesionarii 

sistemului de distributie gaze naturale in comuna Baia , judetul Suceava 

 

       Avand in vedere: 

-   referatul de aprobare  al primarului comunei Baia , d-na Tomescu Maria  inregistrat 

sub nr. 4676 din 05.07.2021  prin care propune aprobarea constituirii si concesionarii 

sistemului de distributie gaze naturale in comuna Baia . 

- Studiul de Fezabilitate intocmit pentru obiectivul “INFIINTARE RETEA DE 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA” din care 

reiese necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si principalii indicatori tehnico-

economici, aprobat prin Hotararea Consiliului local Baia nr. 107 din 12.09.2019 ; 

- HCL nr.41 din 19.05.2021 privind  modificarea si completarea documentatiei in vederea 

realizarii obiectivului de investitii de interes local “INFIINTARE SISTEM DISTRIBUTIE 

GAZE NATURALE IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA” 

- Prevederile HG 209/2019 – art 1 „(1) Contractul de concesiune a serviciului de utilitate 

publică de distribuție a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitației publice deschise 

organizată de autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau 

asocieri ale acestora, împuternicind un reprezentant.” si art. 3 alin.1 “Potrivit prevederilor art 

104, alin.2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificarile si 

completarile ulterioare, procedura de concesionare poate fi initiata de autoritatile administratiei 

publice locale din unitatile administrativ teritoriale sau asocieri ale acestora, prin reprezentant 

imputernicit, in urma solicitarii primite de la o persoana sau autoritate publca interesata”.  

- Prevederile Legii 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale – art. 103, alin.1 

„Bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport şi înmagazinare a 

gazelor naturale, precum şi serviciile de transport, de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor 

naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice române sau străine, în condiţiile 

legii.” 

- Prevederile Legii 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale - art. 104, alin.1 (1) 

„Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se concesionează pentru una sau 

mai multe unităţi administrativ-teritoriale. Concesiunea este exclusivă.” si ale art. 104, alin.2 

„Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile concedente 

iniţiază procesul de atribuire a concesiunii, în urma solicitării primite de la o persoană sau 

autoritate publică interesată, în condiţiile prezentei legi.”  

        Prin proiectul de hotarare se propune infiintarea unei retele de distributie gaze naturale , 

conectata la conducta de inalta presiune O 10 “ Frasin  - Spataresti . Obiectivul general de 

dezvoltare durabila a comunei Baia cat si obiectivele specifice legate de elemente ale 



infrastructurii , a mediului de afaceri si efectele sociale sunt influentate prin implimentarea 

acestui proiect. 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea situatiei actuale a conditiilor de viata 

si ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei Baia , in conformitate cu domeniul 

prioritar principal stabilit prin OUG 114/2018 , art. 1 alin.(2), lit d. 

         In esenta proiectul consta in :  

- intregirea racordului la Sistemul National de Transport al gazelor naturale realizat de 

Consiliul Judetean Suceava prin intermediul programului ”Utilitati si mediu”, 

- infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Baia 

- realizarea unei Statii de Reglare Masurare Predare pentru asigurarea unui debit de 5000 

Smc/h, 

 

Realizarea acestui proiect contribuie la dezvoltarea durabila a comunei Baia prin : 

- cresterea infrastructurii pentru dezvoltarea de noi activitati economice pe raza comunei; 

- cresterea gradului de atractivitate economica a comunei; 

- cresterea eficientei energetice si implicit reducerea nivelului de poluare prin inlocuirea 

sistemului classic de incalzire; 

      Traseul retelei de distributie a gazelor naturale va trebui sa urmareasca obligatoriu traseele 

drumurilor/strazilor existente , lateral de carosabil , care fac parte din Domeniul Public al 

Comunei Baia. Acestea se afla in intravilanul si extravilanul comunei Baia. Conform studiului 

de fezabilitate actualizat, lungimea tronsoanelor de conducta este de 15.915 m. 

          Costul estimat pentru realizarea investitiei conform Studiului de Fezabilitate actualizat  

este de 9.097.763,09 lei inclusiv 19% TVA . Au fost propuse 2 variante  de realizare a 

investitiei , in baza analizei economice, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 

economica.  

           In ambele variante, Primaria Baia trebuie sa cofinanteze din fonduri locale sau din 

fonduri guvernamentale realizarea investitiei. 

Astfel se constata necesitatea derularii procedurii de concesiune a serviciului de utilitate 

publica de distributie a gazelor naturale in baza dispozitiilor HG 209/2019 pe raza comunei 

Baia, printr-o procedura de licitatie publica deschisa.  

 

Consilier asistent ,                                                                      Consilier superior, 

Ing. I.LOZOVEI                                                                                  ec Apostol Alina  

            

 














































































































































