
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 56 
privind aprobarea S.F. şi a indicilor tehnico-economici pentru proiectul 

„REȚEA DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL 
CONSTANȚA” 

 
    Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa extraordinară din 

data de  14.07.2015 ;      
                Analizand expunerea de motive a Primarului Comunei Poarta Alba, d-nul Delicoti Vasile şi 
raportul compartimentului de specialitate; 
  Tinand cont de avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 din cadrul Consiliului Local 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; Ordonanţa de Urgenţă 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, prevederile H. G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 
             În baza art.36 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d,  din Legea administratiei publice nr. 215/2001 republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
   In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

       Art.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REȚEA DE DISTRIBUȚIE DE 
GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA”, conform anexei nr.1 care 
face parte din prezenta hotărâre; 
       Art.2 -  Se aprobă indicatorii tehnico – economici  din Studiul de Fezabilitate pentru proiectul„REȚEA 
DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA” , 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
       Art.3.  Consiliul Local se angajează să suporte cheltuielile privind amenajarea terenului pentru 
executarea traseelor de conducte; 
      Art.4  Numeste ca reprezentant legal de proiect pentru investitia de la art.1, pe Primarul comunei 
Poarta Alba, dl. DELICOTI VASILE, cu domiciliul in com.Poarta Albă, str.Grădinilor, nr.2U, judetul 
Constanţa, posesor al CI, seria K.T, nr.922906, eliberată de S.P.C.L.P Basarabi la data de 22.02.2011. 
      Art.5 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Constanta- pentru control și 
verificarea legalității,  Primarului comunei Poarta Albă dl. Delicoti Vasile, Serviciului buget – finanţe, 
contabilitate, impozite şi taxe – resurse umane, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, , 
autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afşare. 
       Art.6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0  
„abțineri”, din totalul de 9 voturi exprimate. 
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