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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 116  din 22  decembrie 2014 
privind aprobarea studiului de fezabilitate „Înființare distribuție gaze 

naturale în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” 
 
Ținând cont de prevederile  Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 

123/20012,  
având în vedere prevederile Ordinului nr. 5 din 5 februarie 2009 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale și a Ordinului nr. 37/2013 pentru aprobarea 
Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate și solicitarea avizului Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de 
atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, 

 luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 9042/2014, calitate acordată de art. 45 alin. (6), teza a II-a 
din  Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
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 Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr. 9041/2014; 

c)  raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF  și JUREX  ale Consiliului 
Local; 

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

 

având la bază prevederile art. 45 alin (2), lit.d, art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. 
(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

 
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
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Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Înființare distribuție gaze 

naturale în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș”. 
Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate 

„Înființare distribuție gaze naturale în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” care sunt 
descrişi în anexa ce este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Pe baza acestor indicatori primarul comunei realizează proiectul tehnic 
pentru investiția „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Dudeștii Noi, județul 
Timiș”. 

Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi,  
prefectului județului Timiș şi se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-. 

 
 
 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
             Grigore –Bogdan RIȘCO                         Contrasemnează: 
                                                                                                    SECRETAR, 

             Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 
L.S. ________________________ 
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ANEXA 
la HCL . nr.116 din 22 decembrie 2014 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției: 

„Înființare distribuție gaze naturale în comuna Dudeștii Noi, județul 
Timiș” 

 

Indicator Valori 

Valoare totală 
investiție inclusiv 
TVA  

 2.835.001 lei  

DIN CARE C+M 2.421.090 lei 

Eșalonarea 
investiției 

 Investiția se realizează în  4 ani calendaristici de la 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  

Durata de realizare  48 luni 

Durata de 
amortizare  

25 ani 

Capacități 

Debitul inițial Qi =2.300 Nmc/h 

Debitul final  Qf =  3.500 Nmc/h 

Alimentarea cu gaze naturale 755 gospodării 

Alimentarea cu gaze naturale 15 obiective social-culturale. 

Alimentarea cu gaze naturale 100 de societăți comerciale 

Conducte de distribuție din polietilena 13.680 km 

 
 


