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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 83 din  28.08.2019 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesiunii 
serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale din comunele 

Dudeștii Noi și Becicherecu Mic  
  

Inițiator: 
 

Primar 
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

 
JUREX 
URDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  29.08.2019 
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                 R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.  5753    din 28.08.2019 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesiunii 
serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale din comunele 

Dudeștii Noi și Becicherecu Mic 
 

 
Prin proiectul de hotărâre a Consiliului local al Comunei Dudeștii Noi nr. 82/ 2019 

s-a aprobat asocierea, fără personalitate juridică, a 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. 

În acordul de asociere dintre cele două unități administrativ-teritoriale, anexă la 

hotărârea Consiliului Local menționată mai sus s-au stabilit drepturile și obligațiile părților 

în cadrul asocierii și atribuțiile Comunei Dudeștii noi, în calitate de reprezentant al asocierii. 

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. 

Comuna Dudeștii Noi are următoarele drepturi: 

a) de a numi doi membri și a unui membru de rezervă în comisia de evaluare a 

ofertelor. 

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; 

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; 
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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. 

Având în vedere prevederile 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, coroborate cu obligațiile stabilite 

pentru Comuna Dudeștii Noi, având calitatea de reprezentant al asocierii – concedent, se 

va numi comisia de evaluare a ofertelor compusă din 3 membri și 2 membri de rezervă. 

Comuna Dudeștii Noi va propune președintele comisiei, un membru și un membru 

de rezervă, iar Comuna Becicherecu Mic va propune un membru și un membru de rezervă. 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor va fi aprobată prin hotărâri ale celor două 

consilii locale (Dudeștii Noi și Becicherecu Mic) și va funcționa începând cu demararea 

procedurii și până la semnarea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica 

de distribuție a gazelor naturale. 

Având în vedere raportul de specialitate nr.        /2019, propunerea privind 

componența comisiei de evaluare a ofertelor este următoarea: 

1. Președinte: Nicu-Viorel ONEȚ – administratorul public al comunei Dudeștii Noi, 

2. Membru: Cosmin UNGUREANU – inspector I superior în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi, 

3. Membru: reprezentant Comuna Becicherecu Mic, numit prin hotărâre a 

Consiliului local al comunei Becicherecu Mic, 

4. Membru de rezervă: Vladimir-Traian PANICI –  inspector I principal în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi, 

5. Membru de rezervă: reprezentant Comuna Becicherecu Mic, numit prin 

hotărâre a Consiliului local al comunei Becicherecu Mic. 

În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu 

amendamente. 

Primarul comunei Dudeștii Noi 

Alin-Adrian NICA 
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P R I M Ă R I A 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.  5752 din 28.08.2019 

pentru P.H.C.L. privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 
concesiunii serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale din 

comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic 
 

Prin proiectul de hotărâre a Consiliului local al Comunei Dudeștii Noi nr. 82/ 2019 

s-a aprobat asocierea, fără personalitate juridică, a 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. 

În acordul de asociere dintre cele două unități administrativ-teritoriale, anexă la 

hotărârea Consiliului Local menționată mai sus s-au stabilit drepturile şi obligaţiile părţilor 

în cadrul asocierii și atribuțiile Comunei Dudeștii noi, în calitate de reprezentant al asocierii. 

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. 
Comuna Dudeștii Noi are următoarele drepturi: 
a) de a numi doi membri și a unui membru de rezervă în comisia de evaluare a 

ofertelor. 
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; 

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; 
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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. 

Având în vedere prevederile 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, coroborate cu obligațiile stabilite 
pentru Comuna Dudeștii Noi, având calitatea de reprezentant al asocierii – concedent, se 
va numi comisia de evaluare a ofertelor compusă din 3 membri și 2 membri de rezervă. 

Comuna Dudeștii Noi va propune președintele comisiei, un membru și un membru 
de rezervă, iar Comuna Becicherecu Mic va propune un membru și un membru de rezervă. 
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor va fi aprobată prin hotărâri ale celor două 
consilii locale (Dudeștii Noi și Becicherecu Mic) și va funcționa începând cu demararea 
procedurii și până la semnarea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica 
de distribuție a gazelor naturale.    
           Analizând aspectele invocate, cât și temeiul juridic și legal menționat mai sus,  
            propun inițierea unui proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
          

I n s p e c t o r  I  s u p e r i o r  
C o s m i n  U N G U R E AN U  
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. ----- din 29.08.2019 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 
concesiunii serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor 

naturale din comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic 
 
 

Ținând cont de responsabilitatea Comunei Dudeștii Noi, în calitate de 
reprezentant al asocierii fără personalitate juridică dintre comunele Dudeștii 
Noi și Becicherecul Mic pentru realizarea procedurilor de concesionare a 
serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în cele două 
unități administrativ-teritoriale, 

având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Titlului II Gazele naturale din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012,  
b) 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. 5753/2019, 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.   5752/2019, 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 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; 

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, 
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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 alin. (7) lit. n), respectiv 
cele ale art. 139 alin. (1) 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 constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în 
vederea concesiunii serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor 
naturale din comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic, cu următoarea 
componență: 

a) Președinte: Nicu-Viorel ONEȚ – administratorul public al comunei 
Dudeștii Noi, 

b) Membru: Cosmin UNGUREANU – inspector I superior în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi, 

c) Membru: reprezentant Comuna Becicherecu Mic, numit prin hotărâre 
a Consiliului local al comunei Becicherecu Mic, 

d) Membru de rezervă: Vladimir-Traian PANICI –  inspector I principal 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi, 

e) Membru de rezervă: reprezentant Comuna Becicherecu Mic, numit 
prin hotărâre a Consiliului local al comunei Becicherecu Mic. 

Art. 2. – Comisia de evaluare a ofertelor va funcționa începând cu 
demararea procedurii și până la semnarea contractului de concesiune a 
serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale din comunele 
Dudeștii Noi și Becicherecu Mic . 

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. 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
F2 / A0 
L.A.M.L. / L.A.M.L. 
Ex. 3 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,   

 ……………….…………………… 

Carmen-Livia SIMINIC 

Contrasemnează: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   
…………………….………………………… 

 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 

 

 

 

L.S. 

http://www.primariadudestiinoi.ro/

