
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- Prevederile art.190 lit.a)   din Legea nr. 123/2012, Legea  energiei electrice si a gazelor naturale, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile  art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi carile si
completarile ulterioare;

Ținând cont de:

-  Referatul de aprobare nr. 10363/30.03.2021 al  primarului comunei Valea Calugareasca,  din care
rezulta oportunitatea încheierii unui protocol de predare-preluare  între DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.
și ENGIE România S.A de o parte și  Consiliul Local  al comunei Valea Calugareasca  ;

-Raportul de specialitate nr. 10364/30.03.2021 întocmit de doamna Baican Adriana- Șef Serviciul
Contabil Financiar Fiscal;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

HOTĂRÂREA

privind aprobarea încheierii protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. și ENGIE
România S.A de o parte și Consiliul Local al comunei Valea Călugărească

nr. 29 din 31.03.2021

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CĂLUGĂREASCĂ
întrunit în a 3-a ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

 Art.1.  Aprobă încheierea protocolului de predare-preluare între  DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. și
ENGIE România S.A de o parte și Consiliul Local al comunei Valea Călugărească pe de altă parte pentru
predarea conductei de alimentare cu gaze naturale de RP de PE100 SRD11 DN180 mm în lungime de
 79,70 ml și DN 63 mm  în lungime   de 1,00 ml în satul Valea Mantei și conducta de alimentare cu gaze
naturale de RP de OL de 6” în lungime de 2,00 ml situate  în satul Valea Călugărească, conductă relocată
în vederea realizarii investitiei ”Amenajare intersectii, în comuna Valea Călugăreasca, satele Valea Mantei
si Valea Poienii”, conform model protocol anexat.

 Art.2. Împuternicește primarul comunei Valea Călugărească, doamna Ioana Neagu, să semneze
protocolul  de predare-preluare a conductei de gaze .

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului  general al comunei
Valea Călugarească.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Theodor-Gheorghe DULMAGIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA

CĂLUGĂREASCĂ,
Maria-Felicia GHEORGHE

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 29 / 31.03.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 16

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 29 / 31.03.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 31.03.2021

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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