
RoMANT^q.
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGATI

HOTARARE
Privind "infiinlare distribulie gaze naturale

in comuna Bogali, judelul Argeq"

Consiliul local al comunei Bogali, judelul Argeq;

Av6nd in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Bogali Domnul Ion Girleanu ;

Raportul compartimentului de specialitate
Raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;
Legea m.l23l2Ol2 a gazelor, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Ordin nr. 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare c\ gaze naturale;

SR8591 :1991 privind ahplasarea in localitate a relelei edilitare subterane

executate in sdpdtura;
Legea administraliei publice locale rc.21512001, republicata cu modificdrile si

completdrile ulterioare;
Legea ff. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

de distribulie a gaze\or naturale" in
Bogali, Birloi, Bujoi, Suseni, judeful

completdrile ulterioare;
In temeiul art.36 si art. 45 din Legea administraliei publice locale nr.2l5l200l,

republicata cu modificdrile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba executarea studiului de fezabilitate "infiinlare distribu\ie gaze

naturale" in comuna Bogali cu satele Glimbocelu, Chitesti, Bogali, Birloi, Bujoi, Suseni,

judelul Argeq.
Art. 2. Se aproba "infiintarea sistemului

comuna Bogali cu satele Glimbocelu, Chitesti,

Argeq.
Art. 3. Se aproba concesionarea Serviciului public

naturale" in comuna Bogali cu satele Glimbocelu, Chitesti,

modificdrile si

de "infiinfare distribu{ie gaze

Bogali, Birloi, Bujoi, Suseni,

judelul Argeq.
Art.4. Se aproba punerea la dispozilia concesionarului, cu titlu gratuit a terenurilor

proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distribu{ie a gazelor

natural precum si pentru realizarea lucrdrilor de execu{ie, operare, intrelinere, reparaJii -
conform dispoziliilor art. 138, alin (2) lit. d, legea nr. 12312012 a energiei electrice si a

gazelor natural pe toata durata concesiunii.
Art. 5. Se aproba punerea la dispozilia concesionarului, cu titlu gratuit, a

terenurilor necesare organizdrii de qantier, pe durata realizdrli investiliilor.

Art. 6. Se aproba punerea Ia dispozilia operatorului din amonte, cu titlu gratuit, a

terenului necesar pentru.amplasarea STATIEI DE, REGLARE MASURARE pe toata

durata concesiunii.



I
Art.7. Se aproba conform dispozitiilor art. 109 din l-egea nr. 12312012 a

energiei electrice si a gazelor natural - dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului
concesionar al relelei de distribulie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica,
pe toata durata concesiunii, pentru:

a) Dreptul de uz pentru executarea lucrdrilor necesare in vederea reahzdrn,
reabilitarii sau modernizdrii obiectivelor/sistemelor;

b) Dreptul de uz pentru asigurarea funclionarii normale a capacrta\ii prin
efectuarea reviziilor, reparaliilor si a intervenliilor necesare;

c) Dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafala sau aeriana

pentru instalarea de relele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente

obiectivelor/sistemelor si pentru accesul la locul de amplasare a acestora
d) Dreptul de a obline restringerea sau incetarea unor activitati care ar putea

pune in pericol persoane si bunuri;
e) Dreptul de acces la utilitafle publice.
Art. 8. Se menlioneazdfaptul ca terenurile necesare realizdrli acestei investilii si

care se vor pune la dispozilia concesionarului cu titlu gratuit, aparlin de drept domeniului
public al comunei Bogali, jude{ul Argeg si nu fac obiectul vreunui litigiu.

Art. 9. Se men{ioneazd.faptul ca-localitd1ile/satele Glimbocelu, Chitesti, Boga}i,

Birloi, Bujoi, Suseni, aparfindtoare comunei Bogafi, jude{ul Argeq, nu au fost

concesionate niciodatd, nu au avut cota de gaze si nu exista lucrdri de gaze executate pana

in acest moment.
Art. 10. Finanlarea lucrdrii urmeazd sa fie suportata de cdtre Comuna Bogali,

judelul Argeq, din bugetele proprii si din alte surse legal constituite: credite, fonduri
guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 1 1. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se imputerniceqte Primarul
comunei Bogali.

fut. 12. (l) Secretarul comunei Bogali, jude{ul Argeq va comunica prezenta

hotdrdre:
-Prefectului judelului Argeq pentru exercitarea controlului de legalitate;
-Primarului comunei BogaJi;
-Aparatului de specialitate al primarului;Oricdrei persoane interesate

(2)Prezenta hotdrAre va fi adusa la cunoqtinla publica prin orice mijloc de

publicitate.
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