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REFERAT DE APROBARE
nr. 5679 din 26.08.2019
pentru aprobarea asocierii comunei Dudeștii Noi cu comuna Becicherecu Mic în
vederea concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

Prin hotărârea Consiliului local al Comunei Dudeștii Noi nr. 115 din 22 decembrie
2014 s-a aprobat înființarea Serviciului public de distribuție a gazelor naturale în comuna
Dudeștii Noi, având la bază următorii factori: situația dificilă a transporturilor, cu implicații în
aprovizionarea cu butelii de aragaz, reducerea la minim a tăierilor de lemne din păduri și
protejarea acestora, poluarea mediului înconjurător, deficitul de lemn și retrocedările de
păduri proprietarilor de drept. Ca și alternativă ar fi fost folosirea energiei electrice, dar
aceasta este costisitoare și doar un segment de populație extrem de redus din comuna
Dudeștii Noi își permite costurile generate de încălzirea cu energie electrică.
După înființarea serviciului, în vederea realizării investiției, a fost aprobată realizarea
unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu gaze a comunelor Dudeștii Noi și
Becicherecu Mic, care se va realiza din SRMP Sînandrei, prin intermediul unui racord de
înaltă presiune.
În vederea realizării investiției, respectiv înființarea rețelei de distribuție gaze naturale
în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic se impune realizarea unei asocieri între cele 2
unități administrativ-teritoriale și demararea acțiunii de încheiere a contractului de concesiune
a serviciului, prin procedura licitației publice deschise. Optându-se pentru asociere, se
impune numirea unui reprezentant, care va organiza licitația și va încheia contractul de
concesiune, urmând să monitorizeze derularea acestuia, conform prevederilor Hotărârii de
Guvern nr. 209 / 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor
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de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile
pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini.
Având în vedere prevederile:
- art. 1949 – 1954 din Codul civil;
- Titlul II Gazele naturale din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,
- Legii nr. 100 / 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
- Hotărârii de Guvern nr. 209 / 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul
juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini,
- art. 129 alin. (2) lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ

„(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.”
- art. 129 alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ

„(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură,
potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind:
n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local.”
- art. 129 alin. (9) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ

„(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități
administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații
naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea
promovării unor interese comune.”
conform unor întâlniri de lucru desfășurate în comun cu reprezentanți ai comunei Becicherecu
Mic, s-a propus, în vederea aprobării de către cele 2 consilii locale, asocierea pentru
realizarea în comun a obiectivului de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale. În cadrul
asocierii, Comuna Dudeștii Noi va fi reprezentant al asocierii, care să organizeze licitația, să
încheie contractul de concesiune și să monitorizeze derularea acestuia.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 5678/2019
În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu
amendamente.

Primarul comunei Dudestii Noi
Alin-Adrian NICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA
COMUNEI DUDEȘTII NOI

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 5678 din 26.08.2019
pentru P.H.C.L. privind aprobarea asocierii comunei Dudeștii Noi cu comuna
Becicherecu Mic în vederea concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a
gazelor naturale
Prin hotărârea Consiliului local al Comunei Dudeștii Noi nr. 115 din 22 decembrie
2014 s-a aprobat înființarea Serviciului public de distribuție a gazelor naturale în comuna
Dudeștii Noi, având la bază următorii factori: situația dificilă a transporturilor, cu implicații în
aprovizionarea cu butelii de aragaz, reducerea la minim a tăierilor de lemne din păduri și
protejarea acestora, poluarea mediului înconjurător, deficitul de lemn și retrocedările de
păduri proprietarilor de drept. Ca și alternativă ar fi fost folosirea energiei electrice, dar
aceasta este costisitoare și doar un segment de populație extrem de redus din comuna
Dudeștii Noi își permite costurile generate de încălzirea cu energie electrică.
Având în vedere veniturile populației din mediul rural, precum și anumite probleme
de ordin tehnic (instalațiile electrice ale imobilelor nefiind dimensionate pentru un consum
foarte mare)s-a considerat necesară utilă și posibilă înființarea Serviciului public de distribuție
a gazelor naturale în comuna Dudeștii Noi.
Folosirea gazelor naturale prezintă următoarele avantaje:
• grad sporit de confort,
• reducerea substanțială a cheltuielilor pentru încălzire și preparare hrană,
• reducerea poluării mediului.
După înființarea serviciului, în vederea realizării investiției, a fost aprobată realizarea
unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu gaze a comunelor Dudeștii Noi și
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Becicherecu Mic, care se va realiza din SRMP Sînandrei, prin intermediul unui racord de
înaltă presiune.
În vederea realizării investiției, respectiv înființarea rețelei de distribuție gaze naturale
în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic se impune realizarea unei asocieri între cele 2
unități administrativ-teritoriale și demararea acțiunii de încheiere a contractului de concesiune
a serviciului, prin procedura licitației publice deschise. Optându-se pentru asociere, se
impune numirea unui reprezentant, care va organiza licitația și va încheia contractul de
concesiune, urmând să monitorizeze derularea acestuia, conform prevederilor Hotărârii de
guvern nr. 209 / 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor
de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile
pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini.
Având în vedere prevederile:
- art. 1949 – 1954 din Codul civil;
- Titlul II Gazele naturale din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,
- Legii nr. 100 / 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
- Hotărârii de Guvern nr. 209 / 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul
juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini,
- art. 129 alin. (2) lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ

„(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.”
- art. 129 alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ

„(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură,
potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind:
n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local.”
- art. 129 alin. (9) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ

„(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități
administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații
naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea
promovării unor interese comune.”
Conform unor întâlniri de lucru desfășurate în comun cu reprezentanți ai comunei
Becicherecu Mic, s-a dispus, în vederea aprobării de către cele 2 consilii locale, asocierea
pentru realizarea în comun a obiectivului de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale. În
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cadrul asocierii, Comuna Dudeștii Noi va fi reprezentant al asocierii, care să organizeze
licitația, să încheie contractul de concesiune și să monitorizeze derularea acestuia.
Analizând aspectele invocate, cât și temeiul juridic și legal menționat mai sus,
propun inițierea unui proiect de hotărâre.

Inspector I superior
Cosmin UNGURE ANU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. ----- din 29.08.2019
privind aprobarea asocierii comunei Dudeștii Noi cu comuna
Becicherecu Mic în vederea realizării procedurilor de concesionare a
serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale
Ținând cont de necesitatea de a asigura realizarea investiției de utilitate
publică de interes local „Înființare distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii
Noi și Becicherecu Mic”,
având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 1949 – 1954 din Codul civil;
b) Titlului II Gazele naturale din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012,
c) Hotărârii de Guvern nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general
privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea
concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa
de inițiator, înregistrat sub nr. 5679/2019, calitate acordată de prevederile art.
136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același
act normativ;
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 5678/2019, îndeplinind condiția de la art. 136 alin.
(8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
c) avizul favorabil al comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX,
JUREX și URDES, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele
ale art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. n) și alin.
(9) lit. c), respectiv cele ale art. 139 alin. (3) lit. (f) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă asocierea comunei Dudeștii Noi cu comuna
Becicherecu Mic, în vederea realizării procedurilor legale pentru concesionarea
serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în cele două
comune.
Art. 2. – (1) Se aprobă acordul-cadru de asociere, conform anexei care
este parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Primarul comunei Dudeștii Noi se însărcinează să semneze și să
realizeze toate obligațiile aferente comunei Dudeștii Noi prevăzute de acordul
de asociere.
Art. 3. – Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se
comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei
Dudeștii Noi, primarului comunei Becicherecu Mic, prefectului județului Timiș,
se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.pcdn.ro.
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

 ……………….……………………

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

…………………….…………………………

Carmen-Livia SIMINIC
L.S.

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

F2 / A1
L.A.M.L. / L.A.M.L.
Ex. 3

8

Anexă la
Hotărârea Consiliului Local nr. …. / 2019

Acord de asociere
privind realizarea procedurilor legale pentru concesionarea serviciului de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic
Încheiat astăzi,..........

CAPITOLUL I
PĂRŢILE
Art. 1. - Părţile prezentului acord de asociere, denumit în continuare acord, sunt:
a) Comuna Dudeștii Noi, în calitate de reprezentant al asocierii, cu sediul în
comuna Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiș, titulară a codului de
înregistrare fiscală 16561131 și a contului nr. RO38TREZ24A700700710101X deschis
la Trezoreria Timișoara, telefon 0256.378020, fax 0356.816494, mail
primariadudestiinoi@yahoo.com, reprezentată prin Alin-Adrian NICA, având funcţia de
primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. .../2019;
b) Comuna Becicherecu Mic cu sediul în comuna Becicherecu Mic, Calea
Banatului, nr. 9, judeţul Timiș, titulară a codului de înregistrare fiscală 4691685 şi a
contului nr. RO38TREZ24A700700710101X deschis la Trezoreria Timișoara, telefon
0256.378501, fax 0256.378.805, mail becicherecumic@yahoo.com, reprezentată prin
Raimond-Ovidiu RUSU, având funcția de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.
.../2019.
CAPITOLUL al II-lea
OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 2. - Obiectul prezentului acord de asociere îl constituie asocierea fără
personalitate juridică dintre părțile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în
vederea realizării procedurilor legale pentru concesionarea serviciului de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic.
Art. 3. - Prezentul acord stabileşte:
a) drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul asocierii;
b) atribuţiile reprezentantului asocierii;
Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului
şi se obligă să acționeze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
a) menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei părți
semnatare;
b) irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord;
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c) respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de
concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
d) transparenței în ceea ce privește publicitatea contractului de concesionare.
Art. 5. – Cei doi primari ai unităților administrativ-teritoriale asociate vor decide
prin consens orice aspect referitor la obiectul prezentului accord.
CAPITOLUL al III-lea
PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 6. - Prezentul acord de asociere va produce efecte începând cu data semnării
și până la data încetării contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de
distribuție a gazelor naturale.
CAPITOLUL al IV-lea
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 7. - (1) Comuna Becicherecu Mic are următoarele drepturi:
a) de a propune reprezentantului asocierii numirea a unui membru și a unui
membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor;
b) de a fi informată, periodic, cu privire la stadiul desfășurării procedurii de licitație
deschisă.
(2) Comuna Dudeștii Noi are următoarele drepturi:
a) de a numi doi membri și a unui membru de rezervă în comisia de evaluare a
ofertelor.
Art.8. - (1) Comuna Becicherecu Mic are următoarele obligații:
a) de a pune la dispoziția reprezentantului asocierii orice document sau informație
necesare în cadrul procedurii de licitație deschisă pentru concesionarea serviciului de
utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
(2) Comuna Dudeștii Noi are următoarele obligații:
a) de a reprezenta asocierea dintre cele două unități administrativ-teritoriale, în
vederea realizării procedurilor legale pentru concesionarea serviciului de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic;
b) de a desfășura, conform prevederilor legale, procedura de licitație publică
deschisă pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic către un operator autorizat;
c) de a semna în numele celor două comune asociate toate documentele aferente
procedurii de licitație deschisă pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de
distribuție a gazelor naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic;
d) de a monitoriza îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorul
autorizat concesionar, care va fi desemnat câștigător și cu care se va semna contractul de
concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comunele
Dudeștii Noi și Becicherecu Mic;
e) de a informa, periodic, asociatul din cadrul acestui acord cu privire la stadiul
desfășurării procedurii de licitație deschisă.
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CAPITOLUL al V-lea
FORȚA MAJORĂ
Art.9. - (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării
parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul acord. Prin forţă majoră se
înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea acordului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial
obligaţiile asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte
părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie.
(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni,
fiecare asociat poate renunţa la acordul de asociere.
CAPITOLUL al VI-lea
MODIFICAREA ACORDULUI
Art.10. - Orice modificare a prezentului acord pentru a fi valabilă şi aptă să producă
efecte juridice trebuie consemnată în scris, sub formă de act adiţional, care să fie aprobat
de către cele 2 (două) consilii locale.
CAPITOLUL al VII-lea
ÎNCETAREA ACORDULUI
Art.11. - Prezentul acord încetează prin:
a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) realizarea obiectului acordului sau imposibilitatea realizării acestuia;
c) consimțământul asociaților;
d) hotărârea instanței judecătorești pentru motive legitime şi temeinice;
e) orice alte cauze prevăzute de lege sau stabilite de către asociați.
CAPITOLUL al VIII-lea
LITIGII
Art.12. - (1) Litigiile care se vor naște din prezentul acord sau în legătură cu acesta,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi
soluționate pe cale amiabilă.
(2) Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
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CAPITOLUL al IX-lea
LEGEA APLICABILĂ
Art.13. - Legea aplicabilă este legea română.
CAPITOLUL al X-lea
CORESPONDENȚA PĂRȚILOR
Art.14. - Orice date și informații ce au legătură cu prezentul acord se vor comunica
prin poștă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin email ori fax la
următoarele adrese:
a) Pentru reprezentantul asocierii, Comuna Dudeștii Noi:
i. sediul: comuna Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiș,
ii. telefon: 0256.378020,
iii. fax: 0356.816494,
mail: primariadudestiinoi@yahoo.com
b) pentru asociatul Comuna Becicherecu Mic:
i. sediul: comuna Becicherecu Mic, Calea Banatului, nr. 9, judeţul Timiș,
ii. telefon: 0256.378501,
iii. fax: 0256.378.805,
iv. mail: becicherecumic@yahoo.com.
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