
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BIRA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr………..din……………… 

privind aprobarea actualizării Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de 

utilitate   publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Bira,județul Neamț 

 

Consiliul Local al Comunei Bira,județul Neamț  întrunit în ședință ordinară ; 

Analizând: 

           -  proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în  comuna 

Bira,județul Neamț; 

           -  expunerea de motive  a primarului comunei Bira nr. 988 din 30.03.2022 prin care se 

propune aprobarea variantei actualizate a  Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a 

sistemului  de utilitate publica de distributie a gazelor naturale aferent  obiectivului de investitii 

“Înființare distribuție gaze naturale și racorduri  în comuna Bira cu satele   Bîra,Rediu și Negrești 

jud.Neamţ.” 

               - raportul compartimentului de specialitate nr. 989  din 30.03.2022; 

Luând in considerare prevederile: 

              -  Hotărârea Guvernului nr.867/2016  privind  aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

              -prevederile art.10,alin.(4)  din  Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, 

privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

               -prevederile art.3 și art.5 ale Hotărârii Guvernului nr.209 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea 

Cadrului general privind regimul  juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica 

de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al 

caietului de sarcini. 

              -Contractul de servicii  nr. 87/06.01.2022 - consultanță pentru planificarea 

,fundamentarea,organizarea  și derularea procesului de concesionare a sistemului public de 

distribuție a gazelor naturale ,încheiat cu Chelaru Grup S.R.L. 

                   În temeiul dispozițiilor  art.129 alin.2(d) lit.”b ” și ”d” ,alin(4) li.”d” ,”e” și 

”f”,alin.(7)lit.”n”,art.139 alin.(1) și (3),art.40 alin.(1),precum și al art.196 alin.(1) lit ”a”  din Codul 

administrative aprobat prin  Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

    Art.1. Se aproba actualizarea  Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului 

de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru obiectivul de investitii “Înființare 

distribuție gaze naturale și racorduri  în comuna Bira cu satele   Bîra,Rediu și Negrești jud.Neamţ.”-

,conform Anexei . 

   Art. 2. Se aprobă continuarea  procedurii de concesionare a sistemului de utilitate publică de 

distribuție a gazelor  naturale în UAT Comuna Bîra,județul Neamț. 

   Art. 3 Primarul comunei Bira cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura ,în 

condițiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotatâri. 

  Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 

instituțiilor,autorităților  și persoanelor interesate. 

 

       Inițiator,                                                                      Avizat legaliate 

    Primar, Dănuț PETRARU                                                Secretar general ,Maria DANCĂ

 



 

Comuna Bira 
Nr.988/30.03.2022 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind inițierea  Proiectului  de hotărâre pentru aprobarea actualizării Studiului de 

fundamentare a deciziei de de concesionare a serviciului  de utilitate publică de distribuție a 

gazelor naturale în         Comuna Bira , judetul Neamt  

 

 

 

-  Motivat de faptul că a fost necesară  actualizarea devizului general al investiției                  ” 

Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si 

Negrești, judetul Neamt ”  cât și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ; 

-   Ca urmare a acestor actualizări,se impune și actualizarea  Studiului de fundamentare a deciziei 

de concesionare a serviciului  de utilitate  publică de distribuție a gazelor naturale în comuna 

Bira,județul Neamț,actualizare care este necesară pentru a corela informațiile din studiul de 

fundamentare cu valorile din devizul general actualizat si  cu noii indicatori atehnico-economici . 

- Conform art. 5 din H.G 209/ 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul 

juridic al contractelor de concesiune a serviciului  de utilitate publica de distributie a 

gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul - cadru al 

caietului de sarcini, autoritățile concedente elaboreaza studiul de fundamentare a deciziei 

de concesionare. 

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare include datele tehnice și valoarea 

investiției aferenta obiectivului de  investiție ” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in 

comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si Negrești, judetul Neamt ”  și se aproba prin                      Hotărâre a 

Consiliului Local . 

De asemenea se aproba continuarea procedurii de concesionare a sistemului de utilitate 

publica de    distributie a gazelor naturale in UAT- Comuna Bira, judetul Neamț. 

     Drept pentru care va supun spre aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul 

prezentat. 

 

 

 

 

                                                           Primar,  

                                               Dănuț PETRARU 



Comuna Bîra 

Nr.989 din 30.03.2022 

                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea variantei actualizate a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a 
sistemului de utilitate  publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Bira,județul Neamț 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive   nr.988 /30.03.2022  privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre 

prezentat de către d-ul primar al Comunei Bira;  

-  proiectul de hotărâre privind aprobarea variantei actualizate a  Studiului de fundamentare a 
deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în  
comuna Bira,județul Neamț; 

            
            Luând în considerare : 

- Că au fost  actualizati   devizul general si  indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiții  

” Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Bîra, cu satele Bîra, Rediu si Negrești, judetul 

Neamt ” și ținând cont că studiul de fundamentare  se elaborează în baza DG si a indicatorilor tehnico-

economici ; 

- Ca urmare a acestor actualizări,se impune și actualizarea  Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a serviciului  de utilitate  publică de distribuție a gazelor naturale în comuna 

Bira,județul Neamț 

-     prevederile art.10,alin.(4)  din  Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, 
privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

-      prevederile art.3 și art.5 ale Hotărârii Guvernului nr.209 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea 
Cadrului general privind regimul  juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate 
publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, 
continutul-cadru al caietului de sarcini, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiille legale pentru a fi aprobat.                             
 

 

 

                                                                          Întocmit, 

                                                                  Inspector superior UAT Comuna Bira 

                                                                                      Irina ŞTIRBU 
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