
 
 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 115 din 22 decembrie 2014 
privind “ Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Dudeștii Noi, judeţul Timiș” 

 

Având în vedere: 
- Legea nr. 123/2012 a gazelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordin  nr. 5 din 5 februarie 2009   privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
Stas 8591/1/91 privind amplasarea in localitati a retelei  edilitare subterane executate in sapatura; 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 9037/2014, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei 
Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

 
b)     raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.9039 /2014, 

b)  raportul Comisiei de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX  şi JUREX  a Consiliului 
Local 

              d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul dehotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliului  local aprobat prin 
H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

având la bază prevederile art. 45 alin (2,), litera e, art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (2) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

Art. 1.-  Se aproba executarea  studiului  de fezabilitate “Infiintare distributie gaze 
naturale ״ in comuna Dudeștii Noi, judetul Timiș”.  

Art. 2. - Se aproba  infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna 
Dudeștii Noi, judetul Timiș. 

Art. 3.-  Se aproba  concesionarea Serviciului public de “Infiintare distributie gaze 
naturale in comuna Dudeștii Noi, judetul Timiș 



Art. 4.-  Se aproba  punerea la dispozitia  concesionarului , cu titlu gratuit, a terenurilor 
proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale 
precum si pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere, reparatii -conform 
dispozitiilor art 138, alin (2) lit. d , legea nr 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale pe 
toata  durata concesiunii. 

Art. 5. -  Se aproba punerea la dispozitia concesionarului , cu titlu gratuit, a  terenurilor 
necesare  organizarii de santier  pe durata realizarii investitiilor . 

Art. 6. -  Se aproba punerea la dispozitia concesionarului , cu titlu gratuit, a  terenului  
necesar pentru amplasarea STATEI DE REGLARE MASURARE  pe durata concesiunii. 

Art.7.- Se aproba conform dispozitiilor art 109 din legea nr 123/2012 a energiei 
electrice si a gazelor naturale - dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al 
retelei de distributie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toata durata 
concesiunii,  pentru: 

         a) dreptul de uz pentru executarea lucrãrilor necesare în vederea realizãrii,    
reabilitãrii sau modernizãrii obiectivelor/sistemelor; 

          b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionãrii normale a capacitãţii prin 
efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; 

          c) dreptul de servitute legalã de trecere subteranã, de suprafaţã sau aerianã 
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 activitãţi care ar putea 
pune în pericol persoane şi bunuri; 

           e) dreptul de acces la utilitãţile publice. 
Art. 8. - Se mentioneaza faptul ca terenurile necesare realizarii acestei investitii si care 

se vor pune la dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public  al 
comunei Dudeștii Noi, judetul Timiș si nu fac obiectul vreunui litigiu.         

Art. 9 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Dudeștii Noi 

Art. 10. - Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi,  prefectului judeţului 
Timiş,  se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet 
la adresa: www.pcdn.ro.-. 
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             Grigore –Bogdan RIŞCO                         Contrasemnează: 
                                                                                                    SECRETAR, 

             Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 
L.S. ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
Ex.4 
 

http://www.pcdn.ro.-/

