ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 30
privind aprobarea demarării formalităŃilor în vederea alimentării
cu gaze naturale a comunei Poarta Albă

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa ordinară din data de
25.03.2014;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, Legii
nr.351/2004 – legea gazelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 111/2013
privind modificările şi completările Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul nr.5/2009; OrdonanŃa de
UrgenŃă nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii n.13/2007 – legea energiei electrice
şi Legii 351/2004 – legea gazelor, Legea 160/2012 privind aprobarea OUG nr. 33/2007;
În baza art.36, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit. B din Legea nr. 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă demararea formalităŃilor în vederea realizării investiŃiei de alimentare cu
gaze naturale a comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa.
Art.2. Se aprobă valoarea de 80.000 lei (fără TVA) pentru elaborare Studiu de Fezabilitate –
Alimentare cu gaze naturale comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa ce va fi achitată din capitolul
„LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul „Alimentare cu gaze în localităŃi”;
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului Judetului
ConstanŃa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului Contabilitate, Buget – FinanŃe,
Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru , 0 împotrivă, 0
abŃineri, din totalul de 12 voturi exprimate.
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