
ROMANIA
JUDETT]L NBAMT

CONSILIUL LOCAL AI- COMUNEI GHERAESTI

HOTARARE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
concesiune a Serviciului de utilitate publicr de distribufie a gazelor naturale, pentru

obiectivul "infiin{are distribu{ie tle gaze naturale in comuna Gherreqti, .u.*t"1.
apar(inltoare GhertreEti, Gherleqtii Noi Ei Te{cani, jude{ul Neam{"

Consiliul local al comunei Cheraesti, judelul Neam{;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive nr.8894/13.09.2019 a domnului Bereqoae pavel, primarul comunei
Gheriegti, qi ref'eratul w. 402112.09.2019;
- studiul de f'undamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publicd de distribulie
a gazelor naturale, elaborat de SC MIHOC OIL SRL;
- H.C.[. nr. 11124.02.2018 privind infiinJarea serviciului pubtic de distribu]ie a gazelor naturale in
comuna GherS.eEti, judetul Neaml qi H.c.t, nr. 106117.lo.20l| pentru modificarea art. 4 din H.C.L
nr. 11124.02.2018 privind infiinlarea serviciului public de distribulie a gazelor naturale in comuna
Gherleqti;

- H.C.l- nr. 56128.06.2019 privind aprobarea demardrii procedurii de conoesionare a Serviciului
de utilitate publicd de distribu{ie a gazelor naturale, in comuna Gherdeqti, judelul Neam!;- anun[ul de participare publicat in Monitorul oficiat al Romdniei, partea a vl-a nr.
122t24.07.20t9;

In conformitate cu prevederile art. l, alin. 6 din H.G.R m. 2091 2019 pentru aprobarea
Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviiiului de- utilitate
publicd de distribulie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conlinutul -
cadru al caietului de sarcini;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3). lit. a) si art.196, alin (1) lit. a) <tin oUG nr.5ilzo19
privind Codul administrativ ;

HOTARAgTE:

Art' I Se aprobd constituirea comisiei de eyaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului de concesiune a Serviciului de utilitate publicr de distribu(ie ^ 

gazelor
naturale, pentru obiectivul "infiin{are distribu{ie de gaze naturale in comuna Gherreqti, cu
satele apar{inrtoare Gherreqti, Gheriegtii Noi qi re{cani, jude{ul Neam{", in urmdtoarea
componenta:
Preqedinte cu drept de vot:

- Domnul ANDRIE$ PETRU - Viceprimarul Comunei Gherdeqti;
Membri:

- Doamna CONSTANDI$ CRISTINA - inspector in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Gherdeqti ;- Dornnul ANDRO CESAR - inspector in
Comunei Gherdegti;

- Domnul ENCIU ADRIAN - consilier
Primarului Comunei Gherdeqti;

cadrul aparatului de specialitate al Primarului

juridic in cadrul aparatului de specialitate al

Domnul BUTNARIU LiVIU - specialist gaze narurale.



Rezerve:
- Doamna BURUIANA MARIANA - GEANINA - inspector in cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Gherdeqti;
- Domnul OLTEANU DAN - specialist gMe naturale.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insArcineazi primarul Comunei
Gherdeqti, judelul Neam(, prin compartimentele de specialitate.

Art.3 Secretarul comunei Gherdeqti la asigura comunicarea prezentei hotarari autoritalilor ti
persoanelor interesate.
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Adoptatd in tedinla din l6 septembrie 2019 cuunnumdrde ../4.uoturi"p"ntu",....-...."impotriva',......:..
"ablineri"din totalul de l4 consilieri in functie
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