ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL ULMENI
...................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

.
HOTARARE
Privind aprobarea intocmirii proiectului STUDIULUl DE FEZABILITATE PENTRU
INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA ULMENI , JUD . CĂLĂRAȘI

Consiliul local al comunei Ulmeni , intrunit in sedinta de îndată, din data de 9 aprilie 2019 ,
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare initiat de domnul Catană Ion vice primar al comunei Ulmeni, cu atribuții
delegate, conform OP nr.187/2018, judetul Călărași,
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr
.1906/08.04.2019, privind aprobarea intocmirii proiectului STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
INFIINTARE DISTRJBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ULMENI , JUD .CĂLĂRAȘI;
-Expunerea de motive a domnului Catana Ion , inregistrata sub nr.1907/08.04.2019;
-prevederile HCL Ulmeni nr.14/21.03.2019, privind alegerea presedintelui de sedinta
- Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- Prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile,
si completarile ulterioare;
· - Prevederile H.G.R. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- Prevederile art. 36, alin 6, lit (a) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- In conformitate cu prevederile art.45, alin.(1),alin. (2) lit. (d), si art.115, al, 1, lit. b din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE;
Art. 1. Se aproba intocmirea proiectului STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU
INFIINTARE DlSTRlBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ULMENI, Jud.CĂLĂRAȘI;
Art. 2. Se aproba punerea la dispozitia concesionarului proiectului " INFIINTARE DlSTRIBUTIE
GAZE NATURALE IN COMUNA ULMENI , JUD. CĂLĂRAȘI , cu titlu gratuit, a terenurilor
necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distributie gaze naturale.
Art. 3. Viceprimarul comunei , cu atributii delegate , va asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari, prin aparatul propriu de specialitate;
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare catre :
Institutia Prefectului - judetul Călărași .
autoritatilor si persoanelor interesate prevederile prezentei hotarari, in termenul prevazut de lege.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nicolae RĂDOAICA

Nr. 19
Adoptată la comuna Ulmeni
Astăzi:09.04.2019

Contrasemneaza,
Secretar Comuna , Anisoara MANCIU

Total consilieri 15
Prezenţi
15
Vot pentru
15

ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ULMENI

COMISIA DE AGRICULTURA , ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM
Nr................../09.04.2019
RAPORTUL DE AVIZARE AL
COMISIEI DE SPECIALITATE
Comisia de specialitate intrunita in sedinta din data de 9 aprilie 2019 , la care
participa un numar de 5 membri, absentand, motivat/nemotivat...........................................
Comisia sus mentionata a luat in discutie Proiectul de Hotarare cu privire la aprobarea
intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul lnfiintare distributie de gaze naturale in com
.Ulmeni , jud.Călărași.
In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala republicata si actualizata si ale art.l9 din Ordonanta Guvemului nr.35/2002 actualizata.
Avizeaza favorabil proiectul de hotare cu privire la aprobarea intocmirii proiectului Studiului
de Fezabilitate pentru obiectivul Infiintare distributie de gaze naturale in com .Ulmeni ,
jud.Călărași si propune prezentarea sa in sedinta Consiliului Local din data de 9 aprilie 2019.
COMISIA:
CATANA ION………………………………………......
CARAUSU DORINA…………………………………...
PENU VALERIU MARIAN………………………………
GORNEANU NICUSOR LAURENTIU………………..
FLOREA ION…………………………………………….

ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ULMENI
COMISIA DE INVATAMANT SANATATE SI FAMILIE, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE,
CULTE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA SI PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT
Nr...................../09.04.2019
RAPORTUL DE AVIZARE AL
COMISIEI DE SPECIALITATE
Comisia de specialitate intrunita in sedinta din data de 9 aprilie 2019 , la care
participa un numar de 5 membri, absentand, motivat/nemotivat...........................................
Comisia sus mentionata a luat in discutie Proiectul de Hotarare cu privire la aprobarea
intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul lnfiintare distributie de gaze naturale in com
.Ulmeni , jud.Călărași.
In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala republicata si actualizata si ale art.l9 din Ordonanta Guvemului nr.35/2002 actualizata.
Avizeaza favorabil proiectul de hotare cu privire la aprobarea intocmirii proiectului Studiului
de Fezabilitate pentru obiectivul Infiintare distributie de gaze naturale in com .Ulmeni ,
jud.Călărași si propune prezentarea sa in sedinta Consiliului Local din data de 9 aprilie 2019.
COMISIA:
GAMA MARIAN………………………………………….
ANTON NICULAE…………………………………………
COTEA FLORIAN………………………………………....
MIRCEA IULIAN MUGUREL…………………………….
PETRE VIOREL……………………………………………

ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ULMENI
COMISIA JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
Nr.................../09.04.2019
RAPORTUL DE AVIZARE AL
COMISIEI DE SPECIALITATE
Comisia de specialitate intrunita in sedinta din data de 9 aprilie 2019 , la care
participa un numar de 5 membri, absentand, motivat/nemotivat...........................................
Comisia sus mentionata a luat in discutie Proiectul de Hotarare cu privire la aprobarea
intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul lnfiintare distributie de gaze naturale in com
.Ulmeni , jud.Călărași.
In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala republicata si actualizata si ale art.l9 din Ordonanta Guvemului nr.35/2002 actualizata.
Avizeaza favorabil proiectul de hotare cu privire la aprobarea intocmirii proiectului Studiului
de Fezabilitate pentru obiectivul Infiintare distributie de gaze naturale in com .Ulmeni ,
jud.Călărași si propune prezentarea sa in sedinta Consiliului Local din data de 9 aprilie 2019.
COMISIA:

PANCIU CONSTANTIN………………………………
RADOAICA NICOLAE………………………………...
DRAGNOI PETRE…………………………………….
MOLDOVEANU MARIAN……………………………..
PARASCHIV MARIAN…………………………………

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL ULMENI
NR .1906/08.04.2019
RAPORT
Privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE
PENTRU INFIINTARE
DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA ULMENI, JUD .CALARASI
Avand in vedere prevederile Legii 50/l 99 I, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G.R. nr. 907/2016, privind aprobarea continutului cadru a!
documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
Tinand cont de proiectul de hotarare initiat de domnul Catana Ion, vice pnmar al comunei Ulmeni, cu atributii
delegate , privind documentatia STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE IN COMUNA Ulmeni, jud. Calarasi a fost redactata si se afla la sediul Primariei comunei Ulmeni
Urmare a celor mai sus prezentate propun Consiliului Local al comunei Ulmeni, adoptarea proiectului de
hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul lnfiintare distributie de gaze naturale
in com . Ulmeni. , jud .Calarasi.

Consilier local, cu atributii de viceprimar
Ion FLOREA

