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H O T Ă R Â R E A NR. 46/2017
privind înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în
comuna Densuș, judeţul Hunedoara

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, înregistrată sub numărul 45/48 din 22.05.2017, raportul compartimentului
de resort numărul 46/48 din 22.05.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local, nr. 47/40 din 29.05.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 48 din 22.05.2017, privind înfiinţarea
Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în comuna Densuș, judeţul
Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art. 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115 din Capitolul III al Titlului II, ale art. 118 din Capitolul IV al Titlului II, ale art.
135 şi art. 138 alin. 2 lit. d din Capitolul V al Titlului II din Legea nr. 123/2012 a
energiei electrice şi a gazelor naturale, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 37/2013;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera “b”, alin. (6), litera “a”,
punctul 14 şi art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- Aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor
Naturale în comuna Densuș, judeţul Hunedoara.
Art. 2. – Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit,
a terenurilor proprietate publică și proprietate privată a Comunei Densuș ocupate de
obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale precum şi pentru realizarea
lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere, reparaţii pe toată durata concesiunii.
Art. 3. – Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit,
a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiilor.
Art. 4. – Se aprobă achiziţionarea şi punerea la dispoziţie, cu titlu
gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea Staţiei de Reglare – Măsurare pe
durata concesiunii.
Art. 5. – Se aprobă dreptul de uz şi dreptul de servitute al viitorului
concesionar al reţelei de distribuţie asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate
publică și proprietate privată pe toată durata concesiunii, astfel:
a.) – dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării,
reabilitării sau modernizării obiectivelor/sistemelor;
b.) – dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin
efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare;

c.) – dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană
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 activităţi care ar
putea pune în pericol persoane sau bunuri;
e.) – dreptul de acces la utilităţile publice.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați întermenul și
în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu
modificările și completarile ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 7.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Densuș,
compartimentului financiar contabil și compartimentului urbanism și amenajarea
teritoriului, din cadrul Primăriei comunei Densuş, primarului comunei Densuș,
Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara și se va afișa la sediul Primăriei comunei
Densuș și în locurile publice prin grija secretarului comunei Densuș.

Densuş, 31 mai

2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 31 mai 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 7
voturi “pentru”, 0 voturi “abţineri”, 0 voturi “ contra”.

