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documentafiei pentru desfE;urarea procedurii de
licitafie publici
concesionarea senriciului de utilitate publici de
distribufie a gazelor naturale in oraEul $tei, Judelul Bihor, respectiv: aprobarea
caletului de
al concesiunii senrlclului de utilitate publici de
distribufie a
naturale, aprobarea Contractului -cadru al concesiunii
publici de distribufie a gazelot naturale, precum gi
serviciului de
aprobarea
de atribuire a conceslunii senriciului de utilitate
publici de
gazelor
a
naturale.
Privind

La initiativa

lui oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;

AvAnd in
Referatul pentru aprobarea Proiectului de Hotirire
intocmit de c5.tre Pri
I oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr.
4813 lr8.rO.2O19 qi Raportul de specialitate inregistrat la nr. 4815 lL8.IO.2OI9
intocmit de ing. Mut
, inspector U.A.T. in cadrul Primdriei oragului $tei prin care
se soliciti a
documentaliei pentru desfS.gurarea procedurii de licitafie
publicS. pentru con
serviciului de utilitate publicd de distribufie a gazelor
jude{ul Bihor, respectiv: aprobarea caietului de sarcini al
naturale in oraqul
conceslunll seruclu
de utilitate publicd. de distribulie a gazelor naturale,
i -cadru al concesiunii serviciului de utilitate publicd. de
aprobarea
distribufie a gazelor
urale, precum gi aprobarea documentafiei de atribuire a
concesiunii serviciulu de utilitate publicd de distributie a gazelor naturale.
Jindnd cont de rocesul verbal de afigare nr. 4277 /19.O9.2OI9.
VAzend avizele comisiilor de specia-litate ale Consiliului Local al Oragului
economic o - frn anciard. Ei pentru agricultu rd,, Comisia nr.
$tei(Comisia nr. 1 qi amenajarea teritoriului ;i Comisia nr. 3 - Comisia
2 - Comisia de ur
social-cultural5., cu
invdfdmAnt, sdnS.tate qi familie, muncd qi proteclie sociald.,
qi de disciplin5.;
tineret qi sport, ju
Av6nd in vedere prevederile art. L29, alin. (1), alin. (2) ,Iit.,b", alin. (4), lit. ,d"
gi ,€", art. 139, atin. ( ), 9i alin. (3), art. 196, alin. (1), lit."b" din OUG nr. 57 /2OI9
priuind Codul Admin
iu ,Legea nr. I23/2OL2, Legea energiei electrice gi a
gazelor nafitrale cu
2O9 l2OI9 pentru
atribuirea
gazelor naturale,

icdrile qi completdrile ulterioare, Hotdrdrea Guvernului nr.
Normelor de aplicare a preuederilor referitoare Ia
de concesiune a seruiciului de utilitate publi& de distribufie a
Local

d

norAnAsrp:
Art.l -

Se ap
public5.
utilitate
de di

Att.

2 -

Se

publicd. de distribu
Anexei nr. 1 care

concesionarea prin licitalie publicS. a serviciului de
lie a gazelor naturale in oragul $tei, judeful Bihor.
5. caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate
a gazelor naturale in oragul $tei, judeful Bihor, conform
parte integrantd din prezenta hotdrdre.

d

Art. 3 - Se aprobd. Contractul -cadru al concesiunii serviciului de utilitate
publici de distribufie a gazelor naturale in oragul $tei, judeful Bihor, conform

Anexei nt. 2 care face parte integrantS. din prezenta hotdrdre.
Ar+.. 4 - Se aprobd._documentafia de atribuire a concesiunii serviciului de
utilitate publicd. de distributie a gazelor naturale in oraqul $tei, judeful Bihor,
conform Anexei nr. 3 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.s - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
incredinfeazd,Hmarul oraqului $tei, jrs. Orag Ionu!, consilier juridic, Seruiciul UAT
din cadrul Primdriei oraqului $tei gi dl. Tocul Sorin, consilier patrimoniu.
Art. 6 - Ptezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Dl. MuJ Dan, inspector UAT;

-

PRE$EDINTE DE
vULCru IOAN

Serviciul UAT;
Jrs. Orag Ionu!, consilier juridic;
Ahsare pe site-ul Primariei;
Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
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Hotirirea a fost a fost adoptati cu unanimitate de voturi "ll3 consilieri
prezen{i din totalul de 15 consilierif.

