
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTARAREA  

Nr. 211  din  27.08.2019  

cu privire la exprimarea acordului de principiu pentru extinderea retelei de distributie 

a gazelor natural in localitatea Bozanta Mare, jud. Maramures. 

         Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  extraordinară în data de 

27.08.2019 

         Avand în vedere: 

- adresa nr. 183059/14.08.2019 a  SC Delgaz Grid S.A., inregistrata la Primaria 

Orasului Tautii Magheraus cu nr. 11.098 din 22.08.2019 

- prevederile art. 8 alin 3 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

- prevederile art. 151 alin. 2 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012 

- prevederile art. 44 Din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 

- Referatul de aprobare al primarului Orasului Tautii Magheraus la proiectele de 

hotarare cu privire la exprimarea acordului de principiu pentru extinderea retelei de 

distributie a gazelor natural in localitatea Bozanta Mare, jud. Maramures. 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus; 

- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş. 

         În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2 lit d, alin. 7 lit. n  din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

                Art.1 Recunoscând obligaţia stabilită de Lege în sarcina Delgaz Grid de a dezvolta 

sistemul de distribuţie, de a asigura racordarea solicitanţilor la sistemul de distribuţie, Orasul 

Tautii Magheraus îşi exprimă acordul irevocabil - fără alte pretenţii patrimoniale sau 

nepatrimoniale ulterioare, cu privire la folosirea obiectivelor/conductelor ce fac obiectul 

prezentului contract pentru extinderea sistemului de distribuţie şi  racordarea terţilor 

solicitanţi; 

  

                Art.2 Orasul Tautii Magheraus va încheia cu Delgaz Grid S.A., în calitate de 

concesionar al serviciului de distribuţie gaze naturale, un contract privind execuţia lucrărilor 

aferente investiţiei „Înființare distribuție de gaze naturale în Orasul Tautii Magheraus, cu 

localitatea aparținătoare Bozanta Mare, județ Maramures”. 

 

                Art.3 Se aproba suportarea de catre Orasul Tautii Magheraus a cotei parti, care a 

rezultat ca nu este economic justificata pentru operator, in vederea finantarii investitiei 

necesare realizarii obiectivului “ Infiintare distributie de gaze natural in localitatea Bozanta 

Mare, apartinatoare Orasului Tautii Magheraus, jud. Maramures”, constand in lucrari de 

proiectare si executie a obiectivelor ce urmeaza a fi realizate in loc. Bozanta Mare, in cuantum 

de 535.229 lei ( fara TVA), precum si a eventualelor sume suplimentare, care ar putea aparea 

pe parcursul derularii lucrarilor si care nu au fost incluse in valoarea mai sus mentionata. 

 

                Art.4 Se aproba predarea, cu titlu gratuit, in folosinta Delgaz Grid S.A. a retelei de 

distributie existente (expertizate tehnic), din momentul punerii in functiune a acesteia, fara ca 

Orasul Tautii Magheraus sa emita pretentii ulterioare de recuperare a investitiei de la Delgaz 

Grid. S.A., asigurand totodata dreptul de uz, de servitute si accesul operatorului, in mod 

gratuit, pe toata durata existentei si functionarii obiectivelor/ conductelor de distributie. 

 



                 Art. 5 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului Delgaz Grid S.A., cu titlu 

gratuit, a terenurilor din proprietatea UATO Tautii Magheraus, ocupate de obiectivele 

aferente sistemelor de distributie a gazelor naturale, pe toata durata concesiunii. 

 

                 Art. 6 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului Delgaz Grid S.A., cu titlu 

gratuit, a terenurilor din proprietatea UATO Tautii Magheraus, necesare pentru amplasarea 

instalatiei de racordare la Sistemul National de Transport, precum si a terenurilor necesare 

organizarii de santier pe durata realizarii obiectivului. 

 

                  Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

Orasului Tautii Magheraus prin aparatul de specialitate. 

 

                  

Art.8 Prezenta se comunica: 

- Prefectului judetului Maramureş; 

-  Primarului oraşului; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului, 

- Serviciului financiar contabil, 

- Delgaz Grid S.A 

 

                                                          Presedinte de ședință 

                                                           Marinescu Dumitru 

                           

                                                                                                      Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                         Bindila Calin Ioan   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 11 consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                      

Nr. 211/27.08.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        


