ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului „Înființare și distribuție gaze naturale în comuna
PÂNGĂRAȚI cu satele aparținătoare ”
Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
28.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive prezentata de domnul Petru LUNGU-BORDEA, Primarul comunei
Pângărați şi Raportul de specialitate 1535 din 26.02.2019 al compartimentului de specialitate
Analizând prevederile :
Legii nr.351/2004 – legea gazelor;
Legii nr. 132/2012 – legea energiei electrice și a gazelor naturale
HGR nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al
gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;
Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale;
STAS –ului 8591/1/91 privind amplasarea în localități a rețelei edilitare subterane, executate în săpătură;
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare solicitările comunității din satele componente ale comunei Pângărați privind îmbunătățirea
condițiilor de viață ale locuitorilor și asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei prin garantarea înființării și
distribuției de gaze naturale, asigurarea unui sistem de proiectare, executare și exploatare a sistemului de distribuție
a gazelor naturale;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pângărați;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. b) și d), art.45 alin.(1) şi art.115, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă efectuarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Înființare și distribuție gaze naturale
în comuna Pângărați, județul Neamț.
Art.2– (1) Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului serviciului public a terenurilor necesare pentru realizarea
obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii precum și a terenurilor
necesare organizării de șantier pe durata realizării investițiilor, în mod gratuit.
(2) Până la data adoptării prezentei hotărâri nu există lucrări realizate pentru sistemul de distribuție a
gazelor naturale.
Art.3– Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Laurențiu-Bogdan RADU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 19
Din 28 Februarie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

