
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

 

HOTARARE 

Nr. 17/31.03.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii 

de concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale 

în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu 

județul Bacău 

 

Consiliul local al comunei  Helegiu , judetul  Bacau intrunit in sedinta ordinara 

din 31.03.2021; 

       În conformitate cu prevederile: 

- Legea Energiei electrice și a gazelor natural nr.123/2012, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

- HG nr.  209/2019  pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al 

contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a 

gazelor natural ,procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al 

caietului de sarcini; 

-STAS 8591/1 /91  privind amplasarea in localitati a retelei  edilitare subterane 

executate in sapatura; 

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

completarile ulterioare ; 

Avand in vedere  : 

-Referatul de aprobare al primarului comunei  Helegiu nr. 2533/22.03.2022, 

Raportul compartimentului de specialitate,  inregistrat sub  nr. 2534/22.03.2022 

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

12/30.03.2022; 

În temeiul  prevedrilor art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin (7) lit. n, art. 139 și 

art.196 alin. (1) lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările și completarile ulterioare. 

HOTARASTE : 

 

Art. 1  Se aproba comisia de evaluare pentru ” Concesionarea  serviciului de 

utilitate publică de distributie a gazelor naturale în satele Helegiu, 

Deleni,Draugesti si Bratila,aparținătoare comunei Helegiu din judetul Bacau, 

Comisia va fi formata din 3 membri plini astfel: 

1. Drug Valeriu – administrator public- președinte; 

2. Ilie Nicolae Daniel – inspector urbanism – membru; 

3. Guramba Carmen Mariana – consilier juridic- membru. 

Și doi membri supleanți ( de rezervă) 



1. Boacă Nuța – consilier achiziții- membru supleant 

 2.  Blăniță Valentin- șef birou contabilitate membru supleant  

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 

Primarul comunei  Helegiu. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul  

secretarului comunei Helegiu,în termenul prevăzut de lege , primarului comunei 

Helegiu, Prefectului   Judetului Bacau  și se va aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul instituției noastre.   

 

 

Presedinte de sedinta, 

Geaboc-Badic Rodica -Mihaela 

 

 

Contrasemenaza, 

                                                                                     Secretar general al comunei                                                                                                                                         

                                                                                            Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 
 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


