ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL ULMENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Comunei Ulmeni
la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud
Gaze”
Consiliul Local Ulmeni, întrunit în şedinţa extaordinară din data de
05.10.2018,
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Catana Ion viceprimar cu atributii de
primar , înregistrată sub nr. 4947/03.10.2018;
- scrisoarea de intenţie comună a unor unități administrativ–teritoriale,
înregistrată la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 15355 din 05.09.2018, iar la
comuna Ulmeni sub nr.4868/01.10.2018;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. f1), alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. e), art.
10 alin. (1)–(3) şi (6) –(9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 100 pct. 581, art. 103, art. 104 alin. (1), (11), (5) Legea
energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1) şi Anexele nr. 1 şi nr. 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–
cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară;
- prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind
asociaţiile şi fundaţiile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 11 alin. (1), alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13, art.
14, art. 91 alin. (1) lit. d), e), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin. (7) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile HCL Ulmeni nr.34/07.09.2018, privind alegerea presedintelui
de sedinta pe o perioada de trei luni;
- precesele verbal de sedinta ale comisiilor de specialitate;
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de sopecialitate; Comisia de
agricultura, activitati economic- financiare …, inregistrat sub nr.4997/05.10.2018;
Comisia juridical si de disciplina, inregistrat sub nr.4998/05.10.2018 si Comisia de
invatamint…, inregistrat sub nr.4999/05.10.2018.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă participarea Comunei Ulmeni la constituirea „Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”.
Art. 2. - Se aprobă Actul constitutiv al „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Dunărea Sud Gaze”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. - Se împuterniceşte domnul Catana Ion viceprimarul Comunei
Ulmeni, cu atributii de primar delegate, să semneze toate documentele care
vizează constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud
Gaze”.
Art. 5. - Se desemnează domnul Catana Ion viceprimarul Comunei Ulmeni,
cu atributii de primar delegate conform OP nr.187/2018, ca reprezentant al
Comunei Ulmeni în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul „Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”.
Secretarul comunei Ulmeni va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian MOLDOVEANU
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU

Nr.39
Adoptată la Ulmeni
Astăzi:05.10.2018

Total consilieri 15
Prezenţi
15
Vot pentru
15

CONSILIUL LOCAL ……………….
PRIMAR
Nr. …………. din …..09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ulmeni
la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”
Prin adresa comună a unor unități administrativ – teritoriale, înregistrată la Consiliul Local
Ulmeni cu nr. …………. din 05 septembrie 2018 ne este adusă la cunoștință dorința acestora de a se
asocia cu Județul Călărași în vederea înființării „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud
Gaze”.
Luând în considerare rolul Consiliului Județean Călărași în dezvoltarea comunităților locale
precum și a creșterii nivelului de trai al locuitorilor județului, apreciez necesară participarea Judeţului
Călărași la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”.
Asociația va funcționa în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/ 2000 privind asociaţiile şi
fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului
constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul înființării
sistemului de distribuție de gaze naturale în unitățile administrativ teritoriale membre și dezvoltarea
rețelei de transport de gaze naturale pe raza de competență a acestora.
Modalitatea de gestiune a Serviciului se va realiza, în baza unui contract de concesiune atribuit
conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și
completările ulterioare.
Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) să contracteze servicii pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind inițierea procesului de
atribuire a concesiunii;
b) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei
publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare a Serviciului, în scopul de a coordona
politicile şi acţiunile de interes general;
c) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de
investiţii aferentă Serviciului;
d) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor aferente Serviciului;
e) participarea, împreună cu celelalte structuri ale societăţii civile, la soluţionarea problemelor
colectivităţilor locale, în domeniul de activitate al asociației;

f) atingerea şi respectarea standardelor europene privind serviciile de utilităţi publice, precum şi
creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura
aferentă Serviciului de utilitate publică, de distribuție a gazelor naturale;
g) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţiilor, de
amenajarea teritoriului, urbanism si mediu.
Analizând solicitările unităților administrativ - teritoriale precum și necesitatea reprezentării
județului în această structură de către o persoană cu experiență, este oportună mandatarea domnului
Catana Ion prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea exercitării în Adunarea Generală a
atribuţiilor judeţului Călăraşi.
În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 48 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi ale art. 44 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun
prezentul proiect dezbaterii şi votului Consiliului.

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

CONSILIUL LOCAL ……………….
Direcţia ………………………
Nr. ………….. din …….09.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei…………..
la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”

Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe şi Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică le-a fost transmis, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, proiectul de hotărâre privind
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”.
În conformitate cu prevederile art. 98 raportat la art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
art. 56 alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi,
ne revine sarcina examinării proiectului de hotărâre şi formulării unui punct de vedere asupra
legalităţii, oportunităţii şi necesităţii adoptării acestuia în forma şi în condiţiile prezentate de
iniţiator.
Asociația va funcționa în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/ 2000 privind
asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 855/ 2008
pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, în scopul înființării sistemului de distribuție de gaze naturale în unitățile

administrativ teritoriale membre și dezvoltarea rețelei de transport de gaze naturale pe raza de
competență a acestora.
Modalitatea de gestiune a Serviciului se va realiza, în baza unui contract de concesiune
atribuit conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu
modificările și completările ulterioare.
Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) să contracteze servicii pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind inițierea procesului
de atribuire a concesiunii;
b) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare a Serviciului, în
scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
c) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a
proiectelor de investiţii aferentă Serviciului;
d) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor aferente Serviciului;
e) participarea, împreună cu celelalte structuri ale societăţii civile, la soluţionarea problemelor
colectivităţilor locale, în domeniul de activitate al asociației;
f) atingerea şi respectarea standardelor europene privind serviciile de utilităţi publice, precum
şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în
infrastructura aferentă Serviciului de utilitate publică, de distribuție a gazelor naturale;
g) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora
într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a
localităţiilor, de amenajarea teritoriului, urbanism si mediu.
Analizând solicitările unităților administrativ teritoriale precum și necesitatea
reprezentării județului în această structură de către o persoană cu experiență, este necesară
mandatarea domnului Fulga Marius, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea
exercitării în Adunarea Generală a atribuţiilor judeţului Călăraşi.
Temeiul legal al măsurii propuse este reprezentat prin prevederile art. 1 alin. (2) lit. f1),
alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. e), art. 10 alin. (1)–(3) şi (6) –(9) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 100 pct. 581, art. 103, art. 104 alin. (1), (11), (5) Legea energiei electrice şi
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi
Anexele nr. 1 şi nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv–cadru şi a statutului–cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, ale art. 8
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 10, art. 11 alin. (1), alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14, art. 91 alin. (1) lit. d), e), alin.
(6) lit. a) pct. 14 şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 58 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului Judeţean Călăraşi supunem dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni prezentul
raport.

DIRECTOR EXECUTIV,
…………….

DIRECTOR EXECUTIV,
………………….

