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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Art. 2 la HCL nr. 72/31.08.2017 privind aprobarea încheierii contractului de 
cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze pe  

Str. Fagului, comuna Domnești  județul Ilfov” 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnesti; 
• Raportul Compartimentului Achiziţii publice-Investiţii; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. „14”, alin. (7) lit. a),  art. 63, alin. 

(1) lit. c) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
• Prevederile art. 108 si art. 151 din Legea nr. 123/2012 privind legea energiei electrice și a 

gazelor naturale; 
• HCL nr. 72/31.08.2017; 
• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative – republicată, 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1    Se modifica Art. 2 al HCL nr. 72/31.08.2017 si va avea urmatorul cuprins: 
“Se aprobă cedarea in folosinta catre GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a 
conductei de distribuție nou create în condițiile art. 151 alin. (3) din Legea nr. 123/2012.  
Se va recupera contravaloarea sumei investite din momentul punerii in functiune a 
conductei de la utilizatorii racordati, modalitatea de recuperare din investitie se face in 
conformitate cu reglementarile ANRE.” 
 

Art.2   Celelalte prevederi ale HCL nr. 72/31.08.2017 sunt și rămân în vigoare. 
 
 

Art.3 Secretarul va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov, 
persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate în termenul prevăzut de lege. 

 
 
                                                                       Iniţiator, 

Primar 
Ghiță Ioan-Adrian 

 
                                   
 
 
 



 
 
 

 EXPUNEREA DE MOTIVE  
 
 

              Având în vedere obiectivul de investiții: “Extindere rețea distribuție gaze pe Str. 
Fagului, comuna Domnești  județul Ilfov” aprobat prin H.C.L nr. 72/31.08.2017 pentru 
încheierea contractului de cofinantare cu operatorul de rețea DISTRIGAZ SUD REȚELE - GDF 
Suez și prevederile art. 151 din Legea nr. 123/2012 Energiei electrice și a gazelor naturale, 
pentru o bună aplicare a legii este necesară modificarea art. 2 la H.C.L nr. 72/31.08.2017, după 
cum urmeză:  
            “Se aprobă cedarea in folosinta catre GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a 
conductei de distribuție nou create în condițiile art. 151 alin. (3) din Legea nr. 123/2012.  
              Se va recupera contravaloarea sumei investite din momentul punerii in functiune a 
conductei de la utilizatorii racordati, modalitatea de recuperare din investitie se face in 
conformitate cu reglementarile ANRE.” 

 
În sensul celor menționate mai sus, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local 

Domnești prezentul Proiect de Hotărâre  
 

 
 
 

Primar, 
                                            Ghiță Ioan-Adrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea modificării art. 2 din H.C.L nr. 72/31.08.2017 privind aprobarea încheierii 
contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea 

distribuție gaze pe Str. Fagului, comuna Domnești  județul Ilfov” 

 

              Având în vedere prevederile art. 151 din Legea nr. 123/2012 Energiei electrice și a 
gazelor naturale și prevederile H.C.L nr. 72/31.08.2017 privind  aprobarea încheierii contractului 
de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții “ Extindere rețea distribuție gaze pe 
Str. Fagului, comuna Domnești  județul Ilfov”,   este necesară modificarea art. 2 la H.C.L nr. 
72/31.08.2017, după cum urmeză:  
            “Se aprobă cedarea in folosinta catre GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a 
conductei de distribuție nou create în condițiile art. 151 alin. (3) din Legea nr. 123/2012.  
              Se va recupera contravaloarea sumei investite din momentul punerii in functiune a 
conductei de la utilizatorii racordati, modalitatea de recuperare din investitie se face in 
conformitate cu reglementarile ANRE.” 
 

Faţă de cele aratate mai sus, rog Primarul comunei Domnești să supună dezbaterii Consiliului 
Local prezentul Proiect de Hotarâre. 

 

 

Comp. Achiziţii publice şi Investiţii, 
Șef Serviciu Babă Violeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


