I

s"..'ú;;;ffi;ffi

I'
!r

ROMANIA
JUDETUI, }IARGFIITA
MUNICIPruL
GI'IEORGHENI
CONSILTUL LOCA.L

HOTARAREA

lnr.2O4l2OL4

priuind aprobarea indicatoilor tehntco-economtct ai obiectiuului de inuestitie
,,Branqare la releaua publica de ga-z,enaturale a cladirii din str. Bd"ii nr.7"
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
ín gedinla ordinará, finutá la data de 20 noiembrie 2oI4,
Avánd in vedere:
Expunerea de motive nr.11216/2014 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate nr.II2I7 /2OI4 aJ Direcfiei tehnice - Biroul achizi{iipublice,
inuestifii, programe gi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Gheorgheni;
H.C.L. nr.I2/2014, privind aprobarea Programului de investilii publice
al
Municípiului Gheorgheni, pe anul 2oI4, cu modificárile qi completárile ulterioare;
H.c.L. nr.I3/2oI4, privínd aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni anul 2oI4 9i estimári pentru anii 2oI5_2oL7, cu
rectifi cárile ulterioare ;
Studiul tehnico-economic, elaborat de S.C. Hargaz Harghita Gaz S.A - Racordare
la sistemul de distribulie gaze naturale, pentru locafia Municipiul Gheorgheni, str.
Bá1i nr.7 _ ínregistratla Municipiul Gheorgheni cu nr. )'I24o/201'4;
rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
Admini-strarea patimoniulu{ buget,finanfe, crearea surselor de uenituripropii;
Urbanism, amenajarea teitoriului, protec{ia mediului, conseruarea monumentelor
istoice pi de arhitecturd;
In baza prevederilor:
nr.28/2oo8 privind aprobarea conlinutului-cadru
Hotárarii Guvernului
al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii
qi metodologiei de eIaborare a devizului general pentru obiective de investifii qi lucrári
de interventii, cu modificárile qi completárile ulterioare;
Ordinul M.D.L.P.L. nr.86312008, pentru aprobarea "Instrucliunilor de aplicare a
privind aprobarea
nr.2B/2oo8
unor prevederi din Hotárárea Guvernului
al documentaliei tehnico-economice aferente investiSilor
conlinutului-cadru
publice, precum gi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investilii gi lucrári de intervenlii''
cu modiÍicárile qi
completárile ulterioare
Ordinul A.N.R.E. nr.5/2OO9, privind aprobarea Normelor tehnice pentru
proiectarea, executarea gí exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
cu modiÍicárile 9i completárile ulterioare;
art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanlele publice locale, cu
modiÍicárile gi completárile ulterioare;
art. 151 gi 1OB din l,egea energiei electrice gi a gazelor naturale nr. I23/2O12, cu
modiÍicárile gi completárile ulterioare;
Ín temeiul prevederilor art.36, alin.(2| lit.b), alin.(a) lit.d), qi ale att.45, arin.(2)
privind administralia publicá
coroborat cu art.115 a1in.(1)lit.b) din Legea nr,2l5/2oo1
localá, republicatá, cu modificárile 5i completárile ulterioare

HoTÁnÁ$TE:
(1) Se aprobá principalii indicatori tehnico economici aferent Studiului
Art.1
tehnico-economic privind obiectivul de investilie ,,Brangare Ia reteaua publica de gaze
naturale a cladírii din str. Baii nr.7,",, dupá cum urmeazá:
1} Valoarea totalá inclusiv TVA:
14.425,96\ei
dín care C + M * irrclusivTVA:
I0.491,03 lei
2 l Lungimea conductei de gaz:
45,00 ml
3 ) Presiunea minimá asiguratá in punctul de conectare:
4,5 bar
4l Durata de realizare: 27o z1|ede la data semnárii contractului
sl Eqalonarea investi{iei: anul I
14.425,96lei

Art.2
Se aprobá Avizul Tehnic nr.65 19/o2.| I.2oI4 pentru reaJizarea
obiectivelor/conductelor aferente sistemului de distribulie a gazelor naturale.
Art.S _ Se aprobá extinderea sistemului de distribulie aJ gazelor naturale in str. Báii,
municipiul Gheorgheni, judeful Harghita, de cátre SC Hargaz Harghita Gaz SA, conform
Contractului de asociere/coÍinanfare,ce se va incheia in urma prezentei Hotárári;
Art.4
Se aprobá incheierea Contractului privind preluarea ín patrimoniul
Operatorului Sistemului de Distribulie a conductei de distribulie reatizatá in baza
Contractului de asociere/coÍinanfare;
Art.S - SC Hargaz Hargtúta Gaz SA va putea racorda viitorii solicitan{i la conducta
care se va realiza in regim de cofinanlare, cu respectarea legislaliei aplicabile in domeniul
gazrlor naturale (Regulament de acces la sistemele de distribu.tie), fárá Índeplinirea a]tor
formalitáli qi rárá emiterea de cátre Municipiul Gheorgheni a unor adeverinfe/acorduri in
acest sens.
Art.6 - Se aprobá predarea in patrimoniul SC Hargaz Harghita Gaz SA, cu titlu
gratuit a dreptului de proprietate asupra conductei de distribulie nou executatá, solicitantul
avánd dreptul sá recuperez.e contravaloarea sumei investite, din momentul punerii in
funcliune
a
obiectivului/conductei,
de la urmátorii
utilizatori
racordali
la
obiectivele/ sistemele reaJizate.
Att.7 - Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: Primanll
Municipiului Gheorghení, Direcfia economicd qi Biroul achizi{ii publice, inuesti|ii, programe 5i
proiecte din cadrul aparatului de specialitate aJ primarului municipiului Gheorgheni, care se
ímputernicegte sá semneze Contractele aferente qi sá incheie orice altá formalitate necesará
aducerii la indeplinire a prezentei hotárári.
Art.8 _ Prezenta hotáráre se comunicá Prefectului jude|ului Harghita, Primarului
Municipiutui Gheorgheni, Direcliei economice, Biroului achizi{ii publice, inuestifii, programe qi
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Gheorgheni, la data de 20 noiembrie 2OI4

PRBSEDINTELE SEDINTEI,
Sikó Ggula-Leuente
Guula-Leuente
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