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Consiliul local al comunei  Helegiu , intrunit in sedinta ordinara din 17.02.2020; 

 Avand in vedere  : 

-Referatul de aprobare al primarului comunei  Helegiu nr. 323/15.01.2020, 

- Raportul compartimentului de specialitate,  inregistrat sub  nr. 366/16.01.2020 

precut si avizul  comisiei de specialitate a consiliului local  inregistrat sub  nr. 

1223/14.02.2020; 

-  Legea nr. 123/2012 a gazelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Ordin  nr. 5 din 5 februarie 2009   privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

-SR 8591: 1997 privind amplasarea in localitati a retelei  edilitare subterane 

executate in sapatura; 

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

In temeiul art.129 alin. (2) lit."c", art.139 alin(3) lit."g" si art.196 alin.(l) lit."a" din 

OUG nr.57/2019 privind codul administrative, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

HOTARASTE : 

 

Art. 1  Se aproba executarea  studiului  de fezabilitate “Infiintare retea distributie 

gaze naturale  in comuna Helegiu cu satele Helegiu, Deleni,Draugesti si Bratila, 

judetul Bacau.   

Art. 2.  Se aproba  infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in 

comuna Helegiu cu satele Helegiu, Deleni,Draugesti si Bratila, judetul Bacau 



Art. 3.  Se aproba  concesionarea Serviciului public de “Infiintare retea distributie 

gaze naturale in comuna Helegiu cu satele Helegiu, Deleni,Draugesti si Bratila, 

judetul Bacau. 

Art. 4  Se aproba  punerea la dispozitia  concesionarului , cu titlu gratuit, a 

terenurilor proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de 

distributie a gazelor naturale precum si pentru realizarea lucrarilor de executie, 

operare, intretinere, reparatii ,pe toata  durata concesiunii. 

Art. 5  Se aproba punerea la dispozitia concesionarului , cu titlu gratuit, a  

terenurilor necesare  organizarii de santier  pe durata realizarii investitiilor. 

Art. 6.  Se aproba punerea la dispozitia operatorului din amonte, cu titlu gratuit, a  

terenului  necesar pentru amplasarea STATEI DE REGLARE MASURARE  pe 

toata durata concesiunii.  

Art.7- Se aproba dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al 

retelei de distributie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toata 

durata concesiunii,  pentru: 

         a) dreptul de uz pentru executarea lucrãrilor necesare în vederea realizãrii,    

reabilitãrii sau modernizãrii obiectivelor/sistemelor; 

           b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionãrii normale a capacitãţii prin 

efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; 

              c) dreptul de servitute legalã de trecere subteranã, de suprafaţã sau aerianã 

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

obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora; 

              d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activitãţi care ar 

putea pune în pericol persoane şi bunuri; 

     e) dreptul de acces la utilitãţile publice. 

Art. 8. Terenurile necesare realizarii acestei investitii si care se vor pune la 

dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public  al 

comuna Helegiu cu satele Helegiu, Deleni,Draugesti si Bratila, judetul Bacau si 

nu fac obiectul vreunui litigiu.         

Art. 9.   Localitatile Helegiu, Deleni,Draugesti si Bratila, judetul Bacau 

apartinatoare comunei Helegiu, judetul Bacau, nu au  fost concesionate niciodata, 

nu au avut cota de gaze si nu exista lucrari de gaze executate pana in acest 

moment.  

Art 10. Finantarea lucrarii urmeaza sa fie suportata de catre Comuna Helegiu, 

judeţul Bacau., din bugetele proprii si din alte surse legal constituite: credite, 

fonduri guvernamentale si neguvernamentale. 

Art. 11  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 

comunei  Helegiu. 



Art. 12.   Secretarul comunei Helegiu,  Judetul Bacau  va comunica prezenta 

Institutiei Prefectului judetului Bacau, primarului comunei Helegiu,Compartment 

Dezvoltare,Achizitii Publice, Investitii  

Presedinte de sedinta 

Stoica Nelu 

  Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 

     Mariana Spiridon 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 




