ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii
« Extindere sistem de distributie gaze naturale pe strada Pajistei »

-

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
art.35 alin.(1) din Legea privind finantele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
art.36, alin.(2) lit.c) si lit.e) si alin.(7) lit.a) din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
art.151 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale ;

Tinand cont de adresa 10.778/08.06.20147 a S.C. DISTRIGAZ - SUD RETELE S.R.L. ;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de
catre Serviciul urbanism si raportul Comisiei pentru activitati economico – financiare si
agricultura ;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art. 1. Se aprobă cofinantarea obiectivului de investitii « Extindere sistem de distributie
gaze naturale pe strada Pajistei ».
Art. 2. Se aproba incheierea contractului de cofinantare intre orasul Valenii de Munte si
S.C. DISTRIGAZ SUD - RETELE S.R.L. in vederea extinderii conductei de gaze naturale pe strada
Pajistei si darea in folosinta a sistemului de distributie rezultat in urma investitiei.
Contributia partilor la finantare este urmatoarea :
- Orasul Valenii de Munte – 362.024,18 lei ;
- S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L – 7.388,71 lei.
Art.3. Se mandateaza primarul orasului Valenii de Munte sa semneze contractul de
cofinantare.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale si serviciul urbanism.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul
institutiei.
Afisarea, publicarea si comunicarea catre persoanele indreptatite se vor face de catre Biroul
administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mares Liliana
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena – Adina
VALENII DE MUNTE, 28 iunie 2018.
NR.________.
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/

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea cofinantarii lucrarii « Extindere conducta
distributie gaze naturale str. Pajistei» si incheierea contractului de
cofinantare.

Str. Pajistei este una din strazile orasului ce nu are in
momentul de fata, conducta de alimentare cu gaze.
Cele 35 familii ce au propietati pe strada Pajistei, nu au
posibilitatea de racordare la sistemul de gaze naturale.
Acesti cetateni, au solicitat in mod expres sprijinul Primariei
pentru realizarea extinderii conductei stradale de gaze in anul 2018.
Intentia primariei de a finanta introducerea conductei de gaze pe
strada Pajistei, s-a materializat in proiectul de buget pentru anul
2018, in care s-au prevazut fonduri pentru acest obiectiv atit pentru
realizarea documentatiei necesare dar si efectiv fonduri pentru
executarea lucrarilor de extindere .
Intrucit SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL a solicitat prin
adresa nr. 2905/08.06.2018, aprobarea cofinantarii lucrarii „ Extindere
conducta distributie gaze naturale str. Pajistei” si incheierea
contractului de cofinantare, solicit adoptarea hotaririi de aprobare
corespunzatoare.
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RAPORT
cu privire la aprobarea cofinantarii lucrarii « Extindere conducta
distributie gaze naturale str. Pajistei» si incheierea contractului de
cofinantare.

Strada Pajistei, este una din strazile care nu are in prezent
alimentarea cu gaze naturale, respectiv un numar de 35 familii, nu
au posibilitatea racordarii la reteaua de gaze.
Urmare cererilor inaintate de acesti locuitori ai orasului in anul
2018, in proiectul de buget pe anul 2018, s-a prevazut lucrarea
« Extindere conducta distributie gaze naturale str. Pajistei», atit pentru
realizarea documentatiei necesare dar si efectiv fonduri pentru
executarea lucrarilor de extindere.
Ca urmare a depunerii la SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL
a intentiei Primariei Valenii de Munte s-a primit prin « adresa SC
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL nr. 2905/08-06-2018 » , conditiile in
care SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, va promova si executa
extinderea conductei de gaze pe str. Pajistei.
Promovarea lucrarii de catre SC DISTRIGAZ SUD RETELE
SRL este conditionata de emiterea hotaririi consiliului local de
aprobare a investitiei, in sensul acceparii achitarii cotei de cofinantare
de 362024,18 lei, cota orasului Valenii de Munte si aprobarea
incheierii contractului de cofinantare.
In acest sens propunem aprobarea cotei de cofinantare si
emiterea hotaririi de aprobare a incheierii contractului de cofinantare.
21 – 06 – 2018
Inspector urbanism
Oproiu Liviu

