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Referatul pentru aprobarea Proiectului de HotdrAre
oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr.
Raportul de specialitate inregistrat la nr. 4815 /I8.IO.2OI9
an, inspector U.A.T. in cadrul Primd.riei oraqului $tei prin care
documentaliei pentru desfd.gurarea procedurii de licitafie
serviciului de utilitate publicS, de distribulie a gazelor
judelul Bihor, respectiv: aprobarea caietului de sarcini al
de utilitate publicd de distribufie a gazelor naturale,
ui -cadru al concesiunii serviciului de utilitate publich de
urale, precum ;i aprobarea documentafiei de atribuire a
de utilitate publicd. de distribufie a gazelor naturale.

concesiunii serviciulu
verbal de afrgare nr. 4277 l19.O9.2OI9.
Jinand cont de
Vdzaled avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local aJ Oratului
misia economico-f,rnanciari gi pentru agriculturd., Comisia nr.
$tei(Comisia nr. 1
2 - Comisia de
nlsm $1 amenaJarea teritoriului ;i Comisia nr. 3 - Comisia
social-culturald, cult , invdfd.m6nt, sdnd.tate gi familie, munci qi proteclie sociald.,
tineret qi sport, jurid
9i de disciplini ;
Av6nd in vedere prevederileart. 129, alin. (1), alin. (2) ,lit.,,b", alin. (4l,Iit. d"
$i o€", art. 139, alin. ), 9i alin. (3), art. 196, alin. (1), lit.,b" din OUG nr. 57 /2OL9
piuind Codul Admi
tiu ,Legea nr. I23|2OI2, Legea energiei electrice gi a
gazelor naturale cu
ile qi completdrile ulterioare, HotdrArea Guvernului nr.
2O9 l2OL9 pentru
Normelor de aplicare a preuederilor referitoare la
qtribuirea
de concesiune a. seruiciului de utilitate publicd. de distribulie a
gazelor nafurale,

HOTAnA$tB:
Art.l -

Se a bd, concesionarea prin licita{ie publicd, a serviciului
utilitate publicd de di ribulie a gazelor naturale in oragul gtei, judeful Bihor.

de

Att.2 - Se aprobd caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate
publicd de distribufie a gazelor naturale in oraqul gtei, judeful Bihor, conform
Anexei nr. 1 care face parte integranti din prezenta hotdrare.
Art. 3 - Se aprobd Contractul -cadru al concesiunii serviciului de utilitate
publicd de distribufie a gaz'elor naturale in oragul gtei, judetul Bihor, conform
Anexei nt. 2 care face parte integrantd. din prezenta hotdrdre.
Art. 4 - Se aprobi-documentafia de atribuire a concesiunii serviciului de
utilitate publicd de distribufie a gazelor naturale in oragul gtei, judeful Bihor,
conform Anexel nr. 3 care face parte integrantd din prezentahotS.rAre.
Art.s - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
incredinfeaz5. Primarul oragului $tei, consilierul juridic at Consiliului Local,
Seruiciul UAT din cadrul Primdriei oraqului gtei qi dl. Tocul Sorin, consilier

patrimoniu.
Art. 6

-

Prezenta hotdrAre se comunicS. cu:
- Institulia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului gtei;
- Dl. Mu! Dan, inspector UAT;
- Serviciul UAT;
- Consilierul juridic aI Consiliului Local;
- Afisare pe site-ul Primariei;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.

R(]\4ANIA
I]RAS .JTE] _ JI/DETIJL B]I II)R

Nr. 4815/18.1O.2O19

$-."

COMPARTIMENTUL U.A.T.

RAPORT DE SPECIALI}ATE

Subsemnatul MUJ DAN, inspector Urbanism qi Amenajearea Teritoriului in
cadrul Primdriei oraqului $tei, propun Consiliului Local al oraqului $tei, adoptarea
unei hotdrAri privind aprobarea documentafiei pentru licita{ie al concesiunii
serviciului de utilitate publici de distribu(ie a gazelor naturale in orasul stei
avind urmitorele documente:
- caietul de sarcini al concesiunii serrriciului de utilitate publici de distribufie
a gazelor naturale,
- Contract-cadru
- documentafia de atribuire - licitalie publici deschisi
1. "Se aprobi documentafia pentru licitat{ie al concesiunii serviciului de

utilitate publici de distribulie a gazelot naturale in ora;ul gtei avind
urmitorele documente:
- caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publici de
distribulie a gazelor naturale,

- Contract-cadru
- documentalia de atribuire - licitafie publici deschisi
Vd aduc la cunoqtinld ca in oraqul $tei majoritatea populafiei gi a societdfilor
comerciale se incdlzesc cu lemn qi este necesard. infinfarea unei refele de distribufie
a gazeTor naturale deoarece ar reduce costurile si ar contribui la crestera calitdtii
vieli in oraqul $tei.

Prin infintarea acestei refele de distribulie a gazelor naturale am putea atrage
companii care au nevoi de gaz pentru procesul tehnologic de fabricare..

imi intemeiez prezentul raport pe prevederile Codului administrativ,
art. 129, alin (4f lit. (dl 9i lit (ef , Legea nr. L23l2Ol2, cu modificirile gi

completirile ulterioare, Hotirirea Guvernului nr. 2O91201-9 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune a senriciului de utilitate publici de distribulie a gazelor naturale.
Aner<d

atribuire

la prezentul raport - caietul de sarcini, Contract-cadru, documentafia de
Intocmit,

Ing. Mu! Dan
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REFERAT PENTRU APROBAREA

Proiectului de hotirire aprobarea documentaliei pentru licita(ie al
concesiunii senriciului de utilitate publici de distribuiie a'gazelor naturale in
ora;ul qtei avind urmitorele documente:
- caietul de sarcini al concesiunii senriciului de utilitate publici de distribufie
a gazelor naturale,
- Contract-cadru
- documentalia de atribuire - licitalie publici deschisd,
dupi cum urmeazi :
Subsemnatul Balaj Gheorghe lulian in calitate de primar al Oragului
$tei,
propun Consiliului Local al oraqului $tei, adoptarea unei hotiriri aprobarea
documenta{iei pentru licita{ie al concesiunii serviciului de utilitate puUtici de
distribulie a gazelor naturale in oragul Etei avind urmitorele docu*"rrt",
- caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publici de
distribulie a gazelor naturale,
- Contract-cadru
- documentalia de atribuire - licitafie publici deschisi,
dupi cum urmeazi :

1. " Se aprobd. aprobarea documentaliei pentru licitalie al

serviciului de utilitate publica de distribufie a

gazeTor

concesiunii
naturale in oragul gtei avdnd

urmdtorele documente:
- caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribu(ie
a gazelor naturale,
- Contract-cadru
- documentafia de atribuire - licitalie publicd. deschisd,
dupa cum urmeazd:

Va aduc la cunogtinfd cA in oraqul $tei majoritatea populafiei 9i a societifilor
comerciale se incdlzesc cu lemn gi este necesard infinfarea unei refele de distribufie
a gazelor naturale deoarece ar reduce costurile qi ar contribui |a crestera calitdtii
vieti in orasul $tei.
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Prin infinfarea acestei refele de distribulie a gazelor naturale am putea atrage
companii care au nevoi de gaz pentru procesul tehnologic de fabricare.

Imi intemeiez prezentul raport pe prevederile Codului administrativ, art. I29,
alin (4) lit. (d) 9i lit (e), Legea nr. I23/2o72, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare, HotdrArea Guvernului nr. 2og l2olg pentru aprobarea
Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contracteior de concesiune a
serviciului de utilitate publicd. de distribuli e a gazelor naturale.
Anexi la prezentul raport - caietut de sarcini, Contract-cadru,
documentafia de atribuire
Intocmit,
PRIMAR

Ing. Balaj
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