U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15916 din 19.11.2020
(privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași::” EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. CHICEREA,
STR.CHICEREA NR. 103, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI GAVRILESCU OVIDIU”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-cererea cu nr. 15718 din 16.11.2020 formulată de SC Sfera IS SRL, prin care se solicită extinderea
conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post reglare/măsurare, în localitatea Chicerea,
pe cheltuiala beneficiarului Gavrilescu Ovidiu;
-referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15915 din 19.11.2020, al domnului Cotea Flavius Gabriel, inspector
compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, cu
privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU
IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. CHICEREA, STR.CHICEREA NR. 103, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE
CHELTUIALA BENEFICIARULUI GAVRILESCU OVIDIU”;
-proiectul de hotărâre cu nr. 15916 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. CHICEREA, STR.CHICEREA NR. 103, COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI GAVRILESCU OVIDIU”;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr.
326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 82 la hotărâre; H.G.R. nr. 48/2007 pentru modificarea şi completarea H.G.R. nr.
1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 66 la hotărâre; O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, a energiei electrice și a gazelor naturale; H.G.R. nr.
2199/2004 privind modificarea şi completarea H.G.R. nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de
distribuţie a gazelor naturale; art. 129 alin. (2) lit. (d) şi ale alin.(7) lit. (n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă realizarea lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:
”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ,
BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC.
CHICEREA, STR.CHICEREA NR. 103, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA
BENEFICIARULUI GAVRILESCU OVIDIU”, în baza cererii cu nr. 15718 din 16.11.2020 formulată
de SC Sfera IS SRL, conform proiectului tehnic anexat la prezenta hotărâre și a referatului
compartimentului de urbanism, parte integrantă din aceasta.
(2)Toate costurile cu extinderea, precum și cu obținerea de avize necesare efectuării lucrărilor,
vor fi suportate beneficiarul solicitant menționat la art. 1 alin. 1.
Art.2.Se aprobă punerea la dispoziția beneficiarului a terenului necesar din domeniul public, pe
perioada efectuării lucrărilor de extindere, predarea-primirea terenului urmând a se face prin procesverbal încheiat între Compartimentul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Tomeşti și beneficiar.
Art.3.La terminarea lucrărilor de extindere, terenul pus la dispoziția beneficiarului va fi readus la
starea iniţială.
Art.4. Copii de pe hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, în vederea luării la
cunoștință și ducerii la îndeplinire, Instituției Prefectului Județului Iași, pentru control și legalitate,
Compartimentul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomeşti,
beneficiarului lucrării de mai sus.
Adoptată azi: 26.11.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

COMUNA TOMEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Nr. 15915/19.11.2020

RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE
Subsemnatul Cotea Flavius-Gabriel, inspector compartiment urbanism și
amenajarea teritoriului, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași,
-în baza cererii cu nr. 15718 din 16.11.2020 formulată de SC Sfera IS SRL, prin
care se solicită extinderea conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă,
branșament și post reglare/măsurare, în localitatea Chicerea, pe cheltuiala beneficiarului
Gavrilescu Ovidiu;
Solicit adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea lucrării de
extindere a conductei de gaze naturale din zonă, în următoarele condiții:
-toate cheltuielile cu extinderea precum și cu alte avize necesare efectuării lucrării
vor fi suportate de beneficiarul proiectului, domnul Gavrilescu Ovidiu.
-punerea la dispoziția beneficiarului a terenului din domeniul public se va face doar
pe perioada efectuării lucrărilor de extindere, predarea-primirea terenului urmând a se face
prin proces-verbal încheiat între Compartimentul de urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Tomeşti și beneficiar.
-beneficiarul Gavrilescu Ovidiu trebuie să dea o declarație notarială din care să
reiasă faptul că nu are pretenții materiale sau financiare de la persoanele care vor solicita
branșarea la conducta de gaz extinsă, conform proiectului tehnic de mai sus;
La terminarea lucrărilor, terenul pus la dispoziția beneficiarului va fi readus la starea
iniţială.
Data: 19.11.2020

Inspector urbanism,
Cotea Flavius-Gabriel

