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HOTĂRÂRE NR. 57 din 10.12.2020 

privind infiintare, organizare si gestionare directa serviciu de utilitate publică, distribuiție a gazelor 

naturale inclusiv furnizarea în cadrul Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, avand în 

vedere:  

        -Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, nr. 

451/2211/03.12.2020, privind infiintare, organizare si gestionare directa serviciu de utilitate publica de 

distribuire a gazelor naturale inclusiv furnizarea, în cadrul Serviciului de Utilități Publice al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu și Raportul de specialitate nr. 452/2212/10.12.2020;  

       -Studiu de oportunitate pentru ,, Înființarea, organizarea, gestionarea directa si functionarea 

serviciului de utilitate publica distributie a gazelor natural, inclusiv furnizarea in comuna Roata de Jos, 

judetul Giurgiu”; 

       -Regulamentul cadru pentru ,, Infiintarea, organizarea, gestionarea directa si functionarea 

serviciului de utilitate publica distributie a gazelor natural, inclusiv furnizarea in comuna Roata de Jos, 

judetul Giurgiu”; 

       -Caietul de sarcini pentru ,, Infiintarea, organizarea, gestionarea directa si functionarea serviciului 

de utilitate publica distributie a gazelor natural, inclusiv furnizarea in comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu”;  

        -Prevederile H.C.L. Roata de Jos nr. 13/16.04.2020 privind aprobarea modificării denumirii 

SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ ȘI CANALIZARE, în SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE AL 

COMUNEI ROATA DE JOS; JUDEȚUL GIURGIU și modificarea și completarea obiectului de 

activitate al serviciului prin includerea serviciilor de iluminat public, de salubrizare și administrarea 

domeniului public și privat, la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, serviciu cu personalitate 

juridică organizat în subordinea Consiliului local al comunaui Roata de Jos;  

       -Prevederile H.C.L. Roata de Jos nr. 23/12.05.2006 privind aprobarea asocierii în participațiune a 

Consiliului Local Roata de Jos, cu S.C.Instant Construct Company S.A. în vederea obținerii licenței 

pentru investiția “Înființare distribuție gaze și participarea la licitație pentru concesionarea Serviciului 

de distribuție a gazelor în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu și contractul de asociare în 

participațiune  nr. 3307/03.05.2007;  

      -Prevederile H.C.L. Roata de Jos nr. 1/31.03.2006, privind aprobarea înființării sistemului de 

distribuție a gazelor natural, punerea la dispoziție a terenurilor necesare pentru execuția lucrării, pentru 

operare întreținere și reparații, a obiectivelor aferente sistemului ;  

       -Prevederile art. 8 alin (3), coroborate cu cele ale art.22 alin.(2), lit. “a” din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       -Legea nr. 123/2012 a energiei electrice sia gazelor nturale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

       -Prevederile Ordinului nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, 

executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

       -Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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       -Prevederile din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune  de lucrari si 

concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  

 -Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Legii 24/2000, privind 

normele de tehnică legislativă și elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu numerele: 468/2228/09.12.2020, 469/2229/09.12.2020 și 470/2230/09.12.2020;  

 

  În conformitate cu prevederile art. art. 155, alin. (1), lit. “d”,  alin. (5), lit. “d”, art. 129 alin. (1), 

alin. (2) lit.lit. a) și lit. (d), alin. (3) lit. e) și alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) și art. 589 din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

 În temeiul art. 196 alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărare privind infiintare, organizare si gestionare 

directă serviciu de utilitate publică, distribuiție a gazelor naturale inclusiv furnizarea, în cadrul 

Serviciului de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și  adoptă următoarea   

 

HOTĂRÂRE  
 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru ,, Înființarea, organizarea, gestionarea directă și 

funcționarea serviciului de utilitate publică distribuție a gazelor naturale, inclusiv furnizarea în comuna  

Roata de Jos, județul Giurgiu”, întocmit de administrator public dna. Miroiu Ilinca, anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din prezentul act administrativ..  

 

Art. 2. Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului General de Organizare și  

functionare a Serviciului de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Roata de Jos nr. 13/16.04.2020 privind aprobarea modificării denumirii SERVICIULUI 

PUBLIC DE APĂ ȘI CANALIZARE, în SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS; JUDEȚUL 

GIURGIU și modificarea și completarea obiectului de activitate al serviciului prin includerea serviciilor de 

iluminat public, de salubrizare și administrarea domeniului public și privat, la nivelul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al comunei Roata de 

Jos, prin includerea în obiectul de activitate a Serviciului de utilitate publică distribuție a gazelor 

naturale, inclusiv furnizarea în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu. 

Art. 3. Se aprobă înființarea, organizarea, gestionarea directă și funcționarea serviciului de 

utilitate publică distributie a gazelor naturale, inclusiv furnizarea în comuna Roata de Jos, județul 

Giurgiu”.  

 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul cadru pentru ,, Înfiintarea, organizarea, gestionarea directă și 

funcționarea serviciului de utilitate publică distributie a gazelor natural, inclusiv furnizarea în comuna 

Roata de Jos, județul Giurgiu”, conform anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul act 

administrativ. .  

 



Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini pentru “Înființarea, organizarea, gestionarea directă și 

funcționarea serviciului de utilitate publică distribuție a gazelor naturale, inclusiv furnizarea în 

comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, conform anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul 

act administrativ..  

 

Art. 6. Se aprobă Statul de Funcții al Serviciului de utilitate publică distribuție a gazelor 

naturale, inclusiv furnizarea în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, conform Anexă 4 la prezenta 

hotarare, anexă ce face parte integrantă din prezenta.  

Art. 7. Se aprobă Organigrama Serviciului de utilitate publică distribuție a gazelor naturale, 

inclusiv furnizarea în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, conform Anexă 5 la prezenta hotarare, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta.  

 

Art. 8. Hotărarea nr. 13 din 16.04.2020 privind aprobarea modificării denumirii SERVICIULUI 

PUBLIC DE APA SI CANALIZARE, in SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU si modificarea si completarea obiectului de activitate al 

serviciului prin includerea serviciilor de iluminat public, de salubrizare si administrarea domeniului 

public si privat, la nivelul comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, se modifică în mod corespunzător.  

 

Art. 9. Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin compartimentele de specialitate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

Art. 10. . Secretarul unităţii administrativ-teritoriale, prin Compartimentul Relații cu Publicul și 

Rețeaua Electronică a Comunității Locale, va face public conţinutul prezentei hotărâri prin afişare și va 

comunica copie după prezenta hotărâre instituțiilor interesate, primarului comunei, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Giurgiu pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.  

 

 

 

 

Președinte de ședință           Contrasemnează pentru legalitate  

VOICU ION      Secretar general comună Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Viză CFP  

                                                                                                      

Consilier Juridic Neață Verginia 
 


