
 

JUDEŢUL  IASI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  OȚELENI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 

privind înfiinţarea Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comuna 

Oțeleni, judeţul Iaşi 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 22.03.2019 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr.  2745 din 11.03.2019 întocmită de către 

viceprimarul comunei Oțeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2746 din 11.03.2019, iniţiat de către 

viceprimarul comunei Oțeleni; 

Având în vedere  prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere  prevederile Ordinului nr. 89/20018 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 37/29.05.2018 privind aprobarea implementării 

proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul 

Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi”; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, înregistrat sub nr. 2747 din 11.03.2019; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr. 2724 din 22.03.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit b) și c),alin. (4) lit. d) și alin. (5)  a) și b) 

și alin. (6) lit a) pct. 14 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de  11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  1 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în 

comuna Oțeleni, judeţul Iaşi. 



 

 Art. 2. Se aprobă concesionarea în condiţiile legii a Serviciului public de distribuire a 

gazelor naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi. 

 Art. 3. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, conform studiului de 

fezabilitate, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate publică sau privată a comunei Oțeleni, 

ocupate de obiectivele sistemului de distribuire a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, 

precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe toată durata investiţiilor.  

(2)  Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenului necesar 

pentru amplasarea Staţiei de Reglare Măsurare pe durata concesiunii. 

(3) În conformitate cu art. 109 din Legea nr. 123/2012 asupra terenurilor şi altor bunuri 

proprietate publică sau proprietate privată a comunei Oțeleni viitorul concesionar beneficiază, în 

condiţiile legii, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de 

exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de următoarele drepturi: 

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau 

modernizării obiectivelor/sistemelor; 

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea 

reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; 

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 

instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor 

şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora; 

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în 

pericol persoane şi bunuri; 

e) dreptul de acces la utilităţile publice. 

Art. 4. Primarul comunei Oțeleni, prin compartimentele de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face public conţinutul prezentei 

Hotărâri prin procedura afişării și va comunica copie după prezenta hotărâre instituțiilor 

interesate, primarului comunei, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea 

controlului de legalitate asupra actelor administrative. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

JITARU IONEL                   Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

Oțeleni, 22 martie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 


