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HOTARARE
privind aprobarea infiinţarii Sistemului de distribuţie gaze naturale
în comuna Corbu, judetul Constanta”
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 23.02.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Luând în considerare solicitările cetatenilor din cele 3 sate componente ale comunei
Corbu privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi asigurarea unei dezvoltări
durabile a zonei prin garantarea înfiinţării şi distribuţiei de gaze naturale, asigurarea unui
sistem de proiectare, executare şi exploatare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
În temeiul prevederilor art.138 alin.2) lit.,,d’’ ale Legii nr.123/2012–legea energiei
electrice şi a gazelor naturale, actualizata, coroborate cu cele ale Ordinului ANRE
nr.37/2013;
In baza Ordinului nr.5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, ale STAS 8591/1/91
privind amplasarea în localităţi a reţelei edilitare subterane, executate în săpătură;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) şi d) ; art.45 alin.1) si art. 115
alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 – Aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Înfiinţare Sistem
distribuţie gaze naturale în comuna Corbu, cu satele Corbu, Vadu si Luminita, judeţul
Constanta.”
Art.2 – Aprobarea infiintarii Sistemului de distributie gaze naturale în comuna Corbu, cu
satele Corbu, Vadu si Luminita, judeţul Constanta.
Art.3 - Aprobarea concesionarii Serviciului public de ,,Infiintare Sistem distributie gaze
naturale in comuna Corbu cu satele Corbu, Vadu si Luminita, judeţul Constanta.”
Art.4 - Aprobarea punerii la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor
proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor
naturale pe toata durata concesiunii, precum si a terenurilor necesare organizarii de
santier pe durata realizarii investitiilor.
Art.5 - Aprobarea punerii la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenului necesar
pentru amplasarea Statiei de Reglare Masurare pe durata concesiunii.

Art.6- Aprobarea, conform art.109 din Legea nr.123/2012 –legea energiei electrice şi a
gazelor naturale- a dreptului de uz si a dreptului de servitute al viitorului concesionar al
retelei de distributie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toata durata
concesiunii, astfel:
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  ervitude 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.7 – Se mentioneaza faptul ca pana la data adoptarii prezentei hotarari nu exista lucrari
realizate pentru sistemul de distributie a gazelor naturale in comuna Corbu, judetul
Constanta.
Art.8- Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus la
dosarul sedintei, un exemplar la Achizitii publice si un exemplar domnului primar. Se
publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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