
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 

 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vadu Pașii,  

 UAT Comuna Săgeata si UAT Judetul Buzau 
pentru promovarea proiectului “Infiintare retea de distributie gaze naturale in 

comunele Vadu Pasii si Sageata, judetul Buzau”  
 

Consiliul local al comunei Săgeata , judeţul Buzău  
 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău , 

domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege 

primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, 

înregistrata la nr. 107/21.05.2018; 

- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr. 

108/21.05.2018; 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

 - prevederile adresei nr.6352/2018 comunicată de UAT Comuna Vadu 

Paşii ; 

- prevederile Avizul de principiu nr. DD15669/02.04.2018 al SOCIETATII 

NATIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANS GAZ” SA MEDIAS 

-prevederile  art.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată; 

- prevederile Hotărâri de Guvern  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 natural. 

- prevederile Legii  nr.123/2012 Legea energiei si a gazelor natural, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile Hotărâri Consiliului local Săgeata  nr.42/2016 privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Săgeata , judeţul Buzău , pentru 

perioada 2014-2020.  

În temeiul art.36 alin (2 lit.e)şi alin (7) lit.c , art. 45 alin 2 lit ”f” din Legea 

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. (1) Se aprobă iniţiativa UAT- Comuna  Vadu Pasii de  promovare 

a proiectului “Infiintare retea de distributie gaze naturale în comunele 

Vadu Pasii şi Săgeata, judeţul Buzău”, si în consecinţă se aprobă punerea la 

dispoziţia proiectului suprafata cu destinaţia de acostament al DJ 203 K, aflată 

în domeniul public al UAT Judetul Buzau. 

           (2) Fondurile pentru realizarea studiului de fezabilitate si pentru 

avizarea acestuia vor fi asigurate de la bugetele locale ale  UAT Comuna  Vadu 

Pasii si UAT Comuna Săgeata, iar investiţia va fi realizată de un investitor 

privat. 

Art. 2. În baza art.1 se aprobă Acordul de parteneriat – între UAT 

Comuna Vadu Pasii, UAT Comuna Sageata si UAT Judetul Buzau. prevăzut în 

Anexa nr.1. la prezenta hotarare. 

Art.3 Se aprobă indicatorii tehnici pentru obiectivul de investiţii 

“Infiintare retea de distributie gaze naturale în comunele Vadu Pasii si Sageata, 

judetul Buzau”, după cum urmează: 

- Alimentarea cu gaze naturale consta în racordarea unui modul SRMP 

cu o capacitate tehnologica Q = 15.000 Smc/h, PN = 40 bar, amplasata in zona 

administrative ternitoriala a localitatii Beilic (apartinatoare comunei Sageata) 



 

 

prin intermediul unei conducte de racord de inalta presiune DN 150 MM, PN = 

40 Bar si in lungime de cca 0.020 km. 

- Racordarea se va face in conducta de inalta presiune ∅20” Silistea – 

Bucuresti, PN = 40 Bar, coordonatele Stereo  70 ale punctului de racordare la 

SNT sunt: X(658231) si Y(400530). 

- Accesul la Sistemul National de Transport al Gazelor Naturale se va 

face in conformitate cu HG nr. 1043/2004 si Legea nr. 123/2012 Legea 

energiei si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4. Se ia act că UAT Comuna Vadu Pașii si UAT Comuna Sageata au 

responsabilități financiare prin bugetul proiectului  astfel : 

- în procent de 65% pentru UAT Comuna Vadu –Paşii  

- în procent de 35 % pentru UAT Comuna Săgeata . 

Art.5  UAT Comuna Sageata  prin Consiliul Local și reprezentantul legal 

își asumă responsabilitatea menținerii în proprietatea publică a comunei a 

terenurilor care vor fi puse la dispoziția proiectului, după finalizarea acestuia. 

Art.6  Se împuternicește reprezentantul legal al UAT Comuna Sageata să 

semneze acordul de parteneriat prevăzut în Anexa nr. 1, precum și toate actele 

necesare promovării și implementării proiectului. 

Art.7 Secretarul comunei va asigura comunicarea  hotărârii autorităţilor 

şi instituţiilor interesate. 

                   

            Preşedinte de Şedinţă, 
                Consilier local , 

               Grigore Dumitru                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        Secretar,  

                                                                        Iancu Viorica Raimonda                                                                                                                                                    

  Nr. 34 
  Sageata  - Buzău, 29.05.2018 
 
Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   din data 
de 29.05.2018  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 215/2001, a 
administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 12  voturi pentru ,0 abţineri şi  0 voturi 
împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi   consilieri prezenţi la şedină  12                                                           


