
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE   
privind constituirea si concesionarea sistemului de distributie gaze naturale in comuna Baia, 

  judetul Suceava 
  
Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava, 
Avand in vedere: 
-  Referatul de aprobare  al primarului comunei Baia,d-na Maria TOMESCU, înregistrat sub nr.4676 din 05.07.2021, 
-  Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism si amenajare teritoriu, Compartimentului financiar contabil , 
înregistrat sub nr.5573 din 03.08.2021;  
-  Raportul de avizare al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local Baia, înregistrat sub nr. 6318 din 17.08.2021 ; 
- 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 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  în 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 totală 
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 mentionează faptul că 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. 

 
     Președintele de ședință,                                                           Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

  Mihaela Petronela GOGU     Rodica COCEAN 
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