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HOTĂRÂREA 

Nr. 125 din  25.11.2015 
 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2014 privind înființarea 
Serviciului public de distribuție a gazelor naturale în comuna Dudeștii Noi 

 

Având în vedere: 
a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completarile ulterioare; 
b) Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004; 
c) Ordin nr. 5 din 5 februarie 2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

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

executate in sapatura; 
e) adresa nr. 179494/06.11.2015 de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii și Mediului de Afaceri, Direcția generală țiței și gaze, înregistrată la Primăria 
Comunei Dudeștii Noi cu nr. 9019/06.11.2015 prin care se solicită precizarea sursei de 
finanțare pentru investiția „Înființarea Serviciului public de distribuție a gazelor 
naturale în comuna Dudeștii Noi”, 
 

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

inițiator, înregistrat sub nr.9400/2015, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din  Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare,; 

b) 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), litera e, 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. 

 



Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2014 privind înființarea Serviciului public 
de distribuție a gazelor naturale în comuna Dudeștii Noi se completează introducând un 
nou articol 81 după articolul 8, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 81. - Finanțarea investiției de înființare a Serviciului public de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Dudeștii Noi se realizează din bugetul local al comunei 
Dudeștii Noi.” 

 
Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, prefectului 
județului Timiș, Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 
Direcția generală țiței și gaze, S.C. Întreprinderea de Reparații și Instalații Gaze și 
Construcții Impex S.R.L., primarului comunei Becicherecu Mic și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro.-. 
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PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 

………………………….………………………… 

Tamara-Rodica NIȚĂ  

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S. 

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

