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     CONSILIUL  LOCAL 
 
 

                                                                 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul de Parteneriat  

nr. 1158/20.05.2020 cu Distrigaz Sud Rețele 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 28 
iunie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 138/16.06.2022 și inițiativa exprimată în referatul de 

aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 19402/16.06.2022; 

- elaborarea de către Distrigaz Sud Rețele a  documentației tehnico-economice – 

etapa SF și emiterea H.C.L. nr. 5/31.01.2020 pentru aprobarea realizării 

obiectivului de investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale în satele Remus 

Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul Constanța 

prin care  la art. 2 „s-a aprobat încheierea contractului de co-finanțare pentru 

realizarea investiției [...] cu concesionarul Distrigaz Sud Rețele S.R.L.”; 

- H.C.L. nr. 32/ 31.03.2020 privind modificarea Articolului 2 din H.C.L. nr. 

5/30.01.2020 respectiv „încheierea contractului de parteneriat pentru investiția 

[...] cu operatorul Distrigaz Sud Rețele S.R.L.”;  

- adresa nr. 401.546/09.03.2022 din partea Distrigaz Sud Rețele, înregistrată sub 
nr. 7.118/09.03.2022 prin care au fost comunicate ca fiind necesare anumite 
modificări, respectiv „racord și SRMP-ul Transgaz, breviar complet de calcul, 
schema de  calcul hidraulic și a planurilor de situație, utilizarea conductelor de 
polietilenă cu diametre DN: 63,90,125,180” și răspunsul UAT Medgidia nr. 
10089/24.03.2022 privind înaintarea documentației SF cu completările solicitate, 
inclusiv devizul general, efectuate de către proiectantul GAZ Services; 

- adresa nr. 551.030/08.04.2022 din partea Distrigaz Sud Rețele, înregistrată sub 
nr. 12.834/11.04.2022 privind punctul de vedere al concesionarului referitor la 
cerințele și instrucțiunile aplicabile Programului Anghel Saligny; 

- H.C.L. nr. 76/14.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în U.A.T. 
Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu”, cu o valoare totală de 
18.730.124,46 lei fără TVA, respectiv 22.254.270,01 lei cu TVA; 

- depunerea spre finanțare a  proiectului, în platforma electronică a MLPDA – 

www.investitii-accounts.mdlpa.ro - în cadrul Programului Național Anghel Saligny 

aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021; 

- e-mail-ul transmis de Distrigaz Sud Retele și înregistrat sub nr. 
17.553/26.05.2022, ce conține Actul adițional nr. 1/2022 la Contractul de 
Parteneriat nr. 1158/20.05.2022, precum și clarificări asupra valorii totale 
menționate în acesta; 

- prevederile O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții "Anghel Saligny"; 

http://www.investitii-accounts.mdlpa.ro/


- Ordinul nr. 278/167/07 martie 2022 privind normele metodologice pentru 
punerea   n aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin.  1  lit. e  din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

- prevederile art. 41 alin.  1  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, 
comerț și agricultură Comisia A ;  

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19496/17.06.2022, al 
Compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.  1  și (2) lit. b) și d) coroborate cu cele ale alin. 
 4  lit. d  și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                                 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Actul adițional nr. 1/2022 la Contractul de Parteneriat nr. 
1158/20.05.2020 încheiat cu Distrigaz Sud Rețele pentru investiția „EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE REMUS OPREANU ȘI 
VALEA DACILOR, APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 5/31.01.2020 și H.C.L. 
nr. 32/31.03.2020. 

Art. 3 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului 
Proiecte, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și Biroului 
Proiecte, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului informatică pentru a 
fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 

 
 
           Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi pentru din totalul de 18 

consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou proiecte, 1 ex. Compartiment Informatică. 
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