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 HOTĂRÂRE  nr. 34 / 15.12.2020 

 

 privind  aprobarea investiției –” Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul 
Garvăn, comuna Jijila județul Tulcea”. 

  
 Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință extraordinară de îndată, la data de 
15.12.2020, legal constituită, la care participă un număr de 12 consilieri  locali. 

 Având în vedere prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 1 alin.(2), art. 3 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- TITLUL II - Gazele naturale din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor 
naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea 
şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
Analizând referatul de aprobare nr. 10977 din 15.12.2020 al Primarului comunei Jijila, și raportul 
 compartimentului de specialitate cu nr. 10978 din 15.12.2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborate cu alin. (4) lit. „d” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. „e” şi art.196 alin.(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Se aprobă realizarea investiției pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale 

în satul Garvăn, aparținător comunei Jijila, județul Tulcea, pe o lungime de 16.229 m și încheierea 
contractului de parteneriat pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna 
Jijila, satul Garvăn, județul Tulcea, cu Distrigaz Sud Rețele S.R.L.  

Art 2.  Sumele necesare investiției menționate la art. 1 vor fi prevăzute în Bugetul de Venituri și 
Cheltuieli al Consiliului Local Jijila, aferent anului /anilor 2020 – 2022. 

Art. 3. Se aprobă constituirea unei garanții de bună execuție în favoarea Distrigaz Sud Rețele 
S.R.L., în procent de 3% din valoarea totală de 2.254.341,40, în vederea executării Contractului pentru 



realizarea lucrărilor aferente investiției: Înființare sistem de distribuție gaze naturale, în satul Garvăn, 
comuna Jijila, județul Tulcea”. 

 Art. 4. Consiliul Local al comunei Jijila consimte la preluarea în exploatare, întreținere și 
folosință de către Distrigaz Sud Rețele S.R.L. cu titlu gratuit, a conductei de distribuție rezultate în 
urma efectuării Investiției, din momentul realizării acesteia, pe toată durata exploatării acesteia de 
către Distrigaz Sud Rețele S.R.L., fără a solicita în prezent sau în viitor Distrigaz Sud Rețele S.R.L. 
rambursarea sumelor plătite sau servicii în valoare echivalentă acestora, obligându-se să asigure 
folosința cu titlu gratuit a terenului afectat de investiție. 

Art. 5. Consiliul Local al comunei Jijila își dă acordul pentru racordarea potențialilor solicitanți 
de acces la investiția realizată.  

Art. 6. Se împuternicește domnul Costică Deacu, primar al comunei Jijila,  să semneze contractul 
de parteneriat pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale și toate actele și 
documentele care vor fi încheiate în legătură cu lucrările de  înființare a sistemului de distribuție gaze 
naturale în satul Garvăn, aparținător comunei Jijila, județul Tulcea. 

Art. 7. Secretarul general al comunei Jijila va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului 
- județul Tulcea, compartimentului contabilitate, persoanelor interesate și va fi făcută publică prin 
afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

 

             Adoptată astăzi 15.12.2020 cu un număr de 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 

aleși. 

 

 

        Președinte de ședință                              Contrasemnează, 

               Consilier,       Secretar general al comunei Jijila 

        Costică Chirnoagă                     Dumitru Acriș 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


