ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 5

privind aprobarea realizării obiectivului de Investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale în
satele Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară din 30 ianuarie 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 6/2020 și în referatul de aprobare nr. 1454/17.01.2020 al primarului
municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator;

- raportul de specialitate comun nr. 1442/17.01.2020 aparținând birou proiecte, TI și Economic,
raportul de specialitate al DGDPP nr.184/13.01.2020, draftul contractului de finantare vizat din punct
de vedere juridic și economic;
- prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative - Republicare;
- raportul de specialitate emis sub nr. 1443/17.01.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și
presă privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională;
- Procedura privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul
gazelor naturale finanțate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială și/sau de
solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2019. Avizele comisiilor A,B și C;
În conformitate cu prevederile art. 108 lit. d,art. 113 și art. 151 din Legea nr. 123/2012 energiei
electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (l) și (2) lit.
b),c) și d) alin. (7) lit.k) și lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (l)
și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificrile și completările ulterioare.
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale în satele
Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul Constanța și contribuția UAT
municipiul Medgidia, reprezentând cofinanțarea obiectivului de investiții după cum urmează:
 Extindere rețea distribuție gaze naturale în satul Remus Opreanu aparținător municipiului Medgidia,
județul Constanța, cu o valoarea totală de 7.263.900 lei fără TVA (8.644.041 lei cu TVA) din care:
 7.118.622 lei fără TVA (8.471.160,18 lei cu TVA) - reprezentând 98% UAT Medgidia
 145.278 lei fără TVA (172.880 lei cu TVA) – reprezentând 2% operatorul de distribuție
 Extindere rețea distribuție gaze naturale în satul Valea Dacilor aparținător municipiului Medgidia,
județul Constanța, cu o valoarea totală de 11.648.911 lei fără TVA (13.862.204,1 lei cu TVA) din
care:
 11.415.933 lei fără TVA (13.574.960,27 lei cu TVA) - reprezentând 98% UAT Medgidia
 232.978 lei fără TVA (277.243,82 lei cu TVA) – reprezentând 2% operatorul de distribuție
(2) Suma reprezentând cota de participare a orașului Unității administrativ teritoriale municipiul
Medgidia pentru satele Remus Opreanu și Valea Dacilor, în vederea realizării obiectivului de investiții menționat
la articolul 1 alineatul 1 va fi cuprinsă în bugetul local al municipiului Medgidia etapizat pe servicii prestate și
lucrări executate prin hotărâri distincte din anii bugetari aferenți 2020-2025.
Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare pentru realizarea investiției Extindere rețea
distribuție gaze naturale în satele Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiul Medgidia, județul
Constanța, cu concesionarul Distrigaz Sud Rețele S.R.L., conform modelului prevăzut în Anexa 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Medgidia își dă acordul, iar concesionarul Distrigaz Sud Rețele
S.R.L. va putea racorda viitorii potențiali solicitanți de racordare la obiectivele/sistemele ce se vor realiza în
cadrul investiției, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul gazelor naturale.
Art. 4. (1) Consiliul Local al Municipiului Medgidia consimte la preluarea în folosință, exploatare și
întreținere, cu titlu gratuit, asupra rețelei de distribuție gaze naturale și a celorlalte obiective aferente sistemului de
distribuție, realizate prin investiția Consiliului Local al Municipiului Medgidia, către Distrigaz Sud Rețele S.R.L.,
din momentul realizării investiției, pe toată durata exploatării acestora de către concesionar, fără a solicita în
prezent sau în viitor concesionarului Distrigaz Sud Retele S.R.L., rambursarea sumelor plătite sau servicii în
valoare echivalentă acestora.
(2) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţelor de teren afectate de existența
obiectivelor realizate în cadrul investiției, pe toată durata existenței acestor capacități conform listeor anexa 2 si
anexa 3 la prezenta hotarare.
(3) Exploatarea și folosința rețelelor se va efectua cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 123/2012
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile celorlalte acte
normative aplicabile în domeniul gazelor naturale.
Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Medgidia și directorul economic să semneze contractul
de cofinanțare pentru extinderea sistemului de dsitribuție a gazelor naturale, precum și a tuturor actelor și
documentelor care vor fi încheiate în legătură cu lucrările de extindere a rețelei de distribuție gaze naturale în
satele Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul Constanța.
Art. 6. Primarul municipiului Medgidia împreună cu Direcția economică, Direcția de Urbanism și
Investiții, Biroul juridic și DGDPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prezenta hotărâre se transmite de secretarul general Instituției Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, Politiei Nationale, și compartimentului informatică
pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” din numărul de 16 consilieri prezenți la ședință (lipsesc dnii consilieri Trifan A.R.,
Ion N.I și Parpală F) și un număr de 19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, DEC, DUI, BJ și
DGDPP, Afisat compartiment Informatică Red 7 ex.

Medgidia 30 ianuarie 2020

Preşedinte de şedinţă
Consilier local Dl. Butnaru Marian

Contrasemneazã pentru legalitate
Secretar General Municipiu
Jr. Geafar Nesrin

