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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,In/iinrarea sistemului cle clistriburie
gaze naturule in satul Stejaru, apartinator comunei Brazi, judetul prahovu"
Yazand expunerea de motive a domnului primar si raportr.rl compartimentelor dr3 resoft

din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea rcalizarii
investitiei ,,In/iintare sistem de distributie gaze naturale in satul Stejoru, a|artinator
cohluflei
Brazi, iudetul Prahova" si incheierea unui contract de parteneriat pentru extinderea
sisrte,rului
de distributie a gazelor naturale in satul Stejaru, comuna Brazi,.iudetul prahova;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 57 din l0 decembrie 201 8 privind
aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si dt:vizului
general pentru obiectivul de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in
satul Stejaru.
apartinator comunei Brazi. judetul prahova;
In conformitate cu prevederile arI. 108 si art" 151 din Legea nr.12312012, Legea energiei
electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulteiioare;
In baza prevederilor afi." 44 alin.(l) din Legea nr.27312006 privincl finanrele publice
locale. cu modificarile si completarile ulterioare:
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul an" 129 alin.(l), alin.(2) lit.b) si alin,(4) lit.d). arr. 139 alin.(t) si arr. 196
alin'(l) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul aclministrativ.
Consiliul locol al comunei Brafi, jucletul prahova uclopta prezento hotarare:

Art.l Se aproba realizarea obiectivului de investitii ,,Infiintarea sistemului cte distributie
gaze nilturale in satul Stejaru, apartinator comunei Brazi, jucletul prahova,', pe
o lungime de
6482 m si incheierea contractului de parteneriat cu Distigaz Sud Retele S.R.t-.pentru
extinderea
sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Braii.satul Stejaru, judetul prahova
Art" 2 Sumele necesare pentru realizarea investitiei prevazuta la art" I vor fi prevazute in
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Brazi.judetul Prahova aferent anului 2ozo.

Art.3 (1) Consiliul Local al comunei Brazi consimte la preluarea in exploatare, intretinere
si folosinta de catre Distrigaz Sud Retele S.R.L.. cu titlu gratuit, a conductei de dist.ribLrtie

rezultate in urma realizarii investitiei. clin momentul realizarii acesteia. pe toata durata
exploatarii
acesteia de catre Distrigaz Sus Retele S.R.L." fara a solicita. in prezent sau in viitor
societatii
Distrigaz Sud Retele S.R"L. rambursarea sumelor platite sau servicii in valoar.e echi,ralenta

acestora.

(2/ Consiliul Local al comunei Brazi aprobd atribuirea in folosinta gratuita a suprafelelor
de teren afectate de existenla obiectivelor realizate in cadrul investitiei, pe toata durata eliistentei
acestor capacitati.

Art, 4 Consiliul Local al comunei Brazi isi da acordul, pentru racordarea potentialilor
solicitanti de acces la investia realizata.

Art.S Se imputerniceste domnul Radu Leonag, in calitate de primar al comunei Brazi,
judetul Prahova. pentru semnarea contractului de parteneriat pentru extinderea sistemului de
distributie a gazelot naturale, precum si a tuturor actelor si documentelor care vor fi inchreiate in
legatura cu lucrarile de infiintare a sistemului de distributie gaze naturale in satul Stejaru.
apartinator comunei Brazi,j udetul Prahova"
Art. 6 Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului Local al comunei Bra:zi nr.43
din 20 august 2019 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,Extindere rerea
distributie gazenaturale in satul Stejaru, apartinator comunei Brazi,judetul Prahova" se revoca.

Art. 7 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comune:i Brazi.
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in
conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului unitatii administrativteritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
Leonaq Radu
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RE FE RAT

proiectului de hotursre privind
rtproburea reriliurii investitiei
,,InJiinturea sistemului de distributie guze naturale in sutul Stejgru,
apartinator comunei Brazi,.j wletul prahova,n

de aprobare u

Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 5112007 s-au aprobar studiul de fezabilitate,
indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru
obiectivul de investitii ',Extindere retea
distributie gaze naturale in satul Stejaru, apartinator comunei
Brazi, jucletul praltova,,. Documentatia a
fost actualizata in anul 2011, prin HotarareaConsiliului LocalBrazi
nr.35l2oll . dar, cu toate acestea, din
motive obiective investitia nu a fost demarata"
Scopul principal al acestei investitii. il reprezinta asigurarea
alirnentarii cu gaze naturale a
gospodariilor' agentilor economici si obiectivelor
social-culturaleiin satul Slejaru, .orrru Brazi, judetul
Prahova, in vederea cresterii confortului locuitorilor. Folosirea
gazelor naturaie drept combustibil ar duce
la cresterea nivelului de trai al locuitorilor prin utilizarea tnuf
urouru decat a lemnelor sau carbunilor
folositi in prezent la incalzire si GpL la praparat hrana"
conform precizarilor facute de Societatea Distrigaz Sud Retele.
satul stejaru se poate alimenta cu
gaze naturale din conducta existenta ce alimenreaza
SC AGRISoL popES'fl aittbl incar sa fie eLsigurat
necesarul de gaze naturale pentru cele 194 de gospodarii
individuale, cele 6 societati comerciale sri cele 5
de obiective social-culturale existente in acest sat.

Astfel,

prin

Hotararea consiliului Local Brazi

actualizarea studiului de

nr.5J din 10 decembrie 20lg s-a aprobat

fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici

si devizului general pentru
obiectivul de investitii "Extindere retea distributie gaze
naturale in .satul stejaru. apartinutor cttmunei
Brazi, judetul Prahova ".
Prin adresa nr'14362 din l3'06.2019 s-a soliciat Distrigaz
Sud Retele extinderea sisremului de
distributie a gazelor naturale in- satul Stejaru, apafiinator.olr-tu,',""i
Brazi. judetul prahova. ca raspuns la
aceasta solicitare, societatea Distrigaz Sud Retele
a comunicat faptul ca extinderea retelei de
6raze in
acest sat nu este economic.justificata pentru societate
si. din analizatehnico-economica intocmita inbaza
datelor din studiul de fezabilitate pus la dispozitie de primarie.
cotele de participare sunt : 2%o operarorul
de distributie si 98% comuna Biazi' procente care se
aplica Ia valoarea totala estimata in stucliul de
fezabilitate" . impunandu-se astfel inchlierea unui contract
de cofinantare cu ENCIr Romania S.A. (in
calitate de finantator), pentru realizarea extinderii sistemului
de distributi. u gu..ior;r;;;;,;;;i
Stejaru comuna Brazi. judetul Prahova. adoptandu-se
in acest sens Hotararea Consiliului Local Brazi
nr"43 din 20 august 2019 privind aprobarea realizarii
obiectivului de investitii .,Extindere retea clistributie
gaze naturale in satul Stejaru. apartinator comunei
Brazi, judetul prahova,'"
Ulterior, Distrigaz Sud Retele s.R.L. a solicitat modificarea hotararii
in sensul ca titulatura
investitiei este de infiintare a sistemului de distributi e gaze
naturale in satul Stejaru si nLr de extindere a

retelei' asa cum solicitase initial. precum si incheierea
uiui contract de parleneriat.
Avand in vedere cele. de mai sus, proplln consiliului local
adoptarea prutiectutui rte ltoturure privirttl
tprobareu realirurii investitiei ,,InJiinturea sistemului de
rtisiibutie g(tze n(tturole in satul stejaru,
upartinator comunei Bruzi, j utletul prohovo,,.

PMMAR,
LeonaS Rudu

