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                                                               HOTĂRÂREA NR. 27 
                                                                     DIN 28.06.2019  
   
PENTRU APROBAREA ÎNTOCMIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU 
OBIECTIVUL DE INVESTIŢII « INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE 
NATURALE ÎN COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA» 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
-având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru  aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiţii  «INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 
COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de 
hotărâre pentru  aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii «INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SIHLEA, 
JUDEȚUL VRANCEA»; 
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, 
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea întocmirii studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii «INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE 
NATURALE ÎN COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»; 
-în baza art. 20, alin. 1, lit. «  i «, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- în temeiul art. 5, alin.2 din Legea  energiei electrice și a gazelor naturale, nr. 123/2012, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile art.3, art.5, art.6, alin.1 din anexa la Ordinul nr. 37/ 
2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi 
solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în 
vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a 
gazelor naturale; 
-în temeiul art. 36, alin. 2 , lit. “ b “, alin. 4, lit. “ d “,  art. 45, alin. 2, lit. « a « , art. 115, 
alin. 1, lit. « b «, art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,cu modificările şi completările ulterioare;  
 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART. 1 Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
«INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL 
VRANCEA». 
ART. 2 Se aprobă realizarea studiilor de teren, a notei conceptuale și a temei de 
proiectare premergătoare realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii «INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SIHLEA, 
JUDEȚUL VRANCEA». 



ART. 3 (1)Se aprobă colaborarea cu reprezentanții comunelor Tâmboești, Obrejița și 
Slobozia Bradului, județul Vrancea  în vederea realizării obiectivului de investiţii 
«INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL 
VRANCEA», în scopul reducerii cheltuielilor și eficientizării economice. 
 (2) Condițiile concrete ale colaborării vor fi stabilite ulterior cu reprezentanții 
comunelor Tâmboești, Obrejița și Slobozia Bradului, județul Vrancea. 
ART. 4 Sumele necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate vor fi asigurate din 
bugetul local al comunei Sihlea. 
ART. 5 Se împuternicește primarul comunei Sihlea, domnul Gurbet Costică cu 
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 ART.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
compartimentului contabilitate-cheltuieli, biroului achiziţii publice, investiţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului 
Vrancea şi aduse la cunostinţă publică prin grija   secretarului comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea.                             
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