
   R O M A N I A

JUDETUL GORJ

COMUNA DANESTI 

CONSILIUL LOCAL                          

                                           HOTĂRÂREA  NR. 16        

Privind aprobarea concesionării  serviciului de utilitate publică de distribuție a 
gazelor natural în localitățile : 
Dănești,Botorogi,Brătuia,Văcarea,Barza,Merfulești,Trocani,Șasa,Bucureasa,
Țîrculești,Ungureni,aparținătoare comunei Dănești județul Gorj

Consiliul local al comunei  Dănești, judetul Gorj;
 Avand in vedere  

-Proiectul de hotârâre inițiat,
- Referatul de aprobare al proiectuluii de hotărâre,
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului primarului comunei Dănești,
- Rapoartele  de avizare  ale comisiilor de specialitate a 

consiliului local Dănești
- Legea nr. 123/2012 a energiei electice  și a gazelor naturale 

cu modificarile si completarile ulterioare;
- SR8591 /1/91 privind amplasarea in localitati a retelei  

edilitare subterane executate in sapatura;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;
- HOTĂRÂRE  Nr. 209/2019 din 3 aprilie 2019 pentru 

aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al 
contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică 
de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru 
acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de 
sarcini,

 In temeiul art.196 alin.(1) lit.a și, art. 136, art. 155 alin.(1) lit. c din OUG 
57/2019 privind codul administrativ,

HOTARASTE :



 Art. 1  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici                   
pentru obiectivul de investiții  : Concesionarea serviciului de utilitate publică
de distribuție a gazelor naturale  în localitțile:  
Dănești,Botorogi,Brătuia,Văcarea,Barza,Merfulești,Trocani,Șasa,Bucureasa,
Țîrculești,Ungureni,aparținătoare comunei Dănești județul Gorj, astfel:

Total investiție:  18.453040 lei         mii lei cu TVA
Din care C+M:       15 371,737          mii lei cu TVA
Art. 2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 

imputerniceste Primarul comunei Dănești și compartimentele de specialitate 
ale aparatului primarului comunei Dănești.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  30.03.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi 
contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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