
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 57/6.10.2020 

privind aprobarea ”Extinderii rețelei de  distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , 

Valea Orlei  și înființare rețea distribuție satul Bighilin” 

 

 

 Având în vedere : 

 • referatul de aprobare al Primarului comunei Bucov , raportul de avizare al doamnei  inspector 

urbanism Maglan Ana Maria; 

 • raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local ; 

 • solicitările cetățenilor din comuna Bucov de a beneficia de gaze natural; 

 • prevederile specificațiilor tehnice necesare stabilirii soluției de alimentare pentru accesul la 

sistemul de distribuție a gazelor naturale; 

 • prevederile planului de situație și încadrare în zonă privind soluția de acces la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale;  

• prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr.104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic 

în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;  

• prevederile Ordinului președintelui ANRE nr.37/2019 pentru aprobarea Procedurii privind 

preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale 

finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi 

recuperarea de către aceştia a sumei investite; 

 • prevederile O.U.G. nr.43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor;  

• prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și 

completările ulterioare; • prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completarile ulterioare;  

• prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 • prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, repunlicată (R2) , cu modificările și completările ulterioare; 

 • prevederile art. 129 alin. 2 lit.b, alin.4 lit.d și alin. 7 lit.n din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ;  

• În temeiul art. 139 alin.3 lit.d, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

 



                                                       HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă efectuarea investițiilor : ”Extindere rețea  de  distribuție gaze satele 

Bucov,Pleașa , Chițorani , Valea Orlei  și înființare rețea distribuție satul Bighilin”. 

          Art.2. Se aprobă preluarea obiectivului de distribuție în exploatare, întreținere și folosință               

          de către Distrigaz Sud Rețele S.R.L. cu titlu gratuit. 

          Art.3. Se împuternicește domnul Savu Ion în calitate de Primar al comunei Bucov, județul  

Prahova, să semneze  documentațiile necesare efectuării investițiilor menționate la art.1. 

          Art.4.Primarul comunei Bucov, județul Prahova împreună cu funcționarii 

compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

          Art.5. (1) Secretarul general al comunei Bucov , judeţul Prahova va înainta  copia 

prezentei  autorităţilor şi persoanelor interesate.  

                     (2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunostință publică prin grija secretarului 

general al comunei Bucov, județul Prahova prin afisare la sediul Primăriei comunei . 

 

 

                 

 

                                     Președinte de ședință,                        

                                      Nicolescu Nicolae 

 

                                                                                             

                                                                                                      Contrasemnează , 

                                                                                       Secretar general al comunei Bucov  

                                                                                                  Nae   Florentina Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

17 consilieri in functie 

16 consilieri prezenti 

16 voturi ”DA-pentru” 

                                                                                    

 

 

 



 


