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  HOTĂRÂREA NR. 92 

    din 28.09.2017    
privind încheierea unui  contract de cofinantare cu SC Amarad Distributie SRL  pentru 

extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strazile Victor Gaga si  Alexandru Sterca 
Sulutiu din orasul Simleu Silvaniei   

 
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 
septembrie  2017; 
 Având în vedere adresa nr.1806/2017 a SC Amarad Distributie SRL Simleu Silvaniei,  Expunerea de 
motive nr.13162/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de  specialitate nr.13163/2017 al 
Serviciului urbanism-Biroul urbanism, investitii, managementul proiectelor, Avizul Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, administrarea domeniului public si privat al 
orasului, protectia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice si arhitectura si al Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului 
Local; 
 În baza prevederilor art.147-151 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; HG nr.1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la 
sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de 
distributie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; art.44, alin.1 din Legea 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.36  alin.2 lit.d) si e), alin.6, 
lit.a), pct. 14, alin.7, lit.a)  din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 alin.2, lit.a) si f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

                                HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă cofinantarea lucrarilor de investitii necesare in vederea extinderii conductei de 
distributie gaze naturale pe strazile Victor Gaga si Alexandru Sterca Sulutiu in lungime totala de 572 ml, 
conform Devizelor generale estimative cuprinse in anexele nr. 1-3 la prezenta hotarare. 
 
 Art.2. Se aproba incheierea Contractului de cofinantare cu SC Amarad Distributie SRL Simleu 
Silvaniei pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strazile Victor Gaga si Alexandru Sterca 
Sulutiu in lungime totala de 572 ml, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 

 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, ing. Septimiu Catalin Turcas, să încheie 

şi să semneze Contractul de cofinantare pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strazile 
Victor Gaga si Alexandru Sterca Sulutiu in lungime totala de 572 ml, ce se va incheia intre ORASUL 
SIMLEU SILVANIEI si SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL Simleu Silvaniei, prevazut in anexa nr. 4 la 
prezenta hotarare. 

  
            Art.4. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 
       Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare.   
 



 
  Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Serviciul urbanism - Biroul urbanism, investitii, managementul proiectelor, Direcţia Economică şi 
SC Amarad Distributie SRL Simleu Silvaniei. 

 
            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                    - Prefectul Judeţului Sălaj; 
        - Serviciul urbanism - Biroul urbanism, investitii, managementul proiectelor; 
                    - Direcţia Economică; 
                    - SC Amarad Distributie SRL Simleu Silvaniei; 
                    - dosar hotărâri. 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                      BALINT IOSIF                                                                SECRETARUL DELEGAT,  
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