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HorinAnn
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,Extintlere reteo clistributie
gaze naturale in satul Stejaru, apurtinator comunei Brafi, judetul Prahov{t"
Yazand expunerea de motive a domnului primar si raporlul comperftimentelor de resgr-t

din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea realizarii
investitiei ,,Extindere retea distibutie gaze naturale in satul Stejaru, opartinator comunei

Brafi, judetul Prahova" si incheierea unui contract de cofinantare pentru extinderea sisternului
de distributie a gazelor naturale in satul Stejaru. comuna Brazi,judetul Prahova;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 57 din 10 der:embrie 2018 privind
aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si clevizului
general pentru obiectivul de investitii "Extindere retea distribr,rtie gaze natLlrale in satul Stejaru.
apartinator comunei Brazi. judetul Prahova:
In conformitate cu prevederile art. 108 si art. l5l din Legea nr.l23t2Ol2. t-egea energiei
electrice si a gazelor naturale. cu rnodificarile si completarile ulterioare:
ln baza prevederilor art. 44 alin.(l) din t.egea nr.27312006 privrind flnarrtele pLrblice
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 afi". 129 alin.(l), alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d). art. 139 alin.(l) si art. 196
alin.(1) lit" a) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrariv.
Consiliul locsl ol comunei Brazi, judetul Prohova aclopta prezen,lo hottrare:

Art.l (1) Se aproba realizareaobiectivului de investitii ,,Extintlere retea clistributie gaze
nolurale in satul Stejaru, opartinator comunei Brozi, judetul Prahov,o"de catre Comuna Urazi.
judetul Prahova. pebaza de contract de cofinantare.
(2) Se aprobo incheierea contructului de coJinantore cu concesionarLrl S.C. DistrigazSud Retele S.R.L. si cu tlnantatorul S.Ci. Engie Romania S.A. pentrLr realizarea inrcstitiei
,,Extindere retea distributie gaze noturale in satul Slejaru, aparlinalor comunei Brazi, juderul
Prahovo" si alocorea sumei de 1.231.157,34 tei (fara TL'A) reprezentuntl cotu de 989,o ce
revine Comunei Brazi pentru cofinantarea lucrarilor. aplicata Ia valoarea totala estimata i1
studiul de fezabilitate de I "256.283|ei fara TVA.
Art. 2 Consiliul Local al comunei Brazi isi da acordul, iar Concesionarul Distrigaz Sud
Retele SRL va putea racorda viitorii potentiali solicitanti de racordare la obiectivele/sistemele ce
se vor realiza in cadrul investitiei, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul gazelor
naturale.

Art.3 (1) Se aprobd transmiterea dreptului de fblosinta, exploatare qi intretinere, cu titlu
gratuit, asupra relelelor de distribu[ie a gazelor naturale gi a celorlalte obiective aflerente
sistemului de distribulie, realizale prin investi{ia Consiliului Local Brazi,j,udetul Prahova. catre
Societatea Distrigaz Sud Retele SRL. din momentul realizarii investitiei, pe roara durara
exploatarii acestora de catre concesionar, fara a solicita. in prezent saLu in viitor societzrtii
Distrigaz Sud Retele S.R.L. rambursarea sumelor platite sau servicii in valoare echivalenta
acestora"

(2) Se aprobi atribuirea in folosinld sratuitd a supraf.elelor de teren afecrate de exisrenla
obiectivelor realizate in cadrul investitiei. pe toata durata existentei acestor capacitati.
(3/ Exploatarea gi 1'olosin{a relelelor se va efectua clr respectarea dispoziliilor t-egii
nr.l23l20l2. Legea energiei electrice si a gazelor natlrrale. cu modiflcarile si corrpletarile
ulterioare gi cu dispoziliile celorlalte acte normative aplicabile in domeniul gazelor naturale.

Arl.4

Se mandateaza domnul Radu Leonas, in calitate de priman al comunei Brazi.
.judetut

Prahova, pentru semnarea contractului de cofinantare pentru extinderea sis;temului de disrributie
a gazelor naturale, precum si a tuturor actelor si documentelor care vor fi irrcheiate in legatura cu
lucrarile de extindere a retelei de distributie gaze naturale in satul Stejaru. apartinator comunei
Brazi,judetul Prahova.

Art. 5 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de comparlimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului cle
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"
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REFERAT
Proiectului de hotarare privind aprobareq realizarii obiectivului de investitii
retea
distributie gaTe naturqle in satul Stejaru, upartinator comunei Brazi,
,,Extindere
judetul Pruhova"

de aprobare a

In prezent in satul Stejaru nu exista retea de distributie a gazelor naturale. locuitorii
folosind pentru incalzirea locuintelor si prepararea hranei, lemnul de foc. GPL. cr-rrent electric.
carbun i.

Prin

Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 5ll2OO7 s-au aprobar Studiul de f'ezabilitate.
indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul cle investitii"Extintlere retea

distributie gaze naturale in ,'atul Stejaru. upartinatctr contunei Braz,i, .fucletul Prctltr.tt,u'".
Documentatiaa fostactualizata in anu[ 2011. prin HotarareaConsiliului Local Brazi nr.3,si20ll.
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-culturale din satul Stejaru, oomuna
Brazi,judetul Prahova, in vederea cresterii confortului locuitorilor. Folosirea gazelor naturale
drept combustibil ar duce la cresterea nivelului de trai al locuitorilor prin utilizarea mai usoara
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 alimenteaza SC AGRISOL pOpESTI astfel
incat sa fie asigurat necesarul de gaze naturale pentru cele 194 de gospodarii individuale, cele 6
societati comerciale si cele 5 de obiective social-culturale existente in acest sat.
Astfel prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.57 din i0 clecernbrie 2018 s-a aprobat

actualizarea studiului de f-ezabilitate. indicatorilor tehnico-economici :si devizului genc.ral
pentru obiectivul de investitii "Extindera retea tli.stributie gu:e rlutut'ttle in sutul ,\tcictt.u.
aparlinator comunei Brazi, judetul Prahrna".
Prin adresa nr.14362 din 13.06.201 9 s-a soliciat Distrigaz SuLd Retele exrinclerea
sistemului de distributie a gazelor naturale in satul Stejaru, apartinatr:r comunei Brazi. judetul
Prahova. Ca raspuns la aceasta solicitare, societatea Distrigaz Sud Retele ia comunicat f\rtul ca
extinderea retelei de gaze in acest sat nu este economic justificata pentru societate si. din arr.liza
tehnico-economica intocmita in baza datelor din studiul de fezabilitare pus la dispozitie de
primarie, cotele de participare sunt :2oh operatorul de distributie si 98016 Comuna Brazi. procente
care se aplica la valoarea totala estimata in studiul de fezabilitate" impunanclu-se astfel ilcheierea
unui contract de cofinantare cu ENGIE Romania S.A. (in calitate de finantator), pentru realizarea

extinderii sistemului de distributie a gazelor naturale in satul Stejaru C,cmuna Brazi. jLrdetul
Prahova"

Avand in vedere cele de mai sus, propun consiliului local adoprtarea Proiectului de
hotarare privind aprobarea realizorii obiectivului de investitii ,,Extindere reteo disrributie gaze
naturale in satul stejaru, apurtinator comunei Brozi, judetul prohovu".
PRIMAR,
LeonuS Radu

