
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJESTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

HOTĂRÂRE 

 Privind :aprobarea reluarii procedurii de licitatie publica deschisa in 

vederea concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuţie a 

gazelor naturale pentru U.A.T. Blejești, judetul Teleorman 

Consiliul Local al comunei Blejesti, județul Teleorman, întrunit în  ședința 
ordinară convocată în data de 17.11.2022,avand in vedere: 

 

- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Blejești; 

- Raportul compartimentului de specialitate ; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,   

-  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- Cadrul general din 3 aprilie 2019 privind regimul juridic al contractelor 

de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al 

caietului de sarcini, aprobat prin HG nr. 209/2019; 

- Hotărârea Consiliului Local Blejești nr.41/ 15.09.2022  privind aprobarea 

documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale in U.A.T. comuna 

Blejești, judetul Teleorman ; 

- Procesul verbal nr. 777 / 02.02.2023, incheiat de catre Comisia de 

evaluare a ofertelor , pal sedintei de deschidere a ofertelor depuse in 

vederea atribuirii contractului de concesiune a serviciului de utilitate 

publica  dde distributie a gazelor natural in comuna Blejesti  

- Procesul verbal nr. 887/ 07.02.2023 privind incheiere procedura licitatie 

publica deschisa pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului 

de utilitate publica  de distributie a gazelor naturale in UAT comuna 

Blejesti, pentru respingerea ofertei depusa de catre ofertant SC Gazprom 

International SRL  . 

 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. n si s , si alin (14), art.139 alin.(1) 

şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 196 alin.  (1) lit.a din 

OUG 57 / 2019, privind Codul Admnistrativ, 

 



HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aproba reluarea procedurii de licitatie publica deschisa pentru 

atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de 

distributie a gazelor naturale in comuna Blejesti , județul Teleorman, in 

conformitate cu prevederile art 1 ale Hotararii Consiliului Local Blejesti  nr. 41/ 

15.09.2022. 

Art. 2  În documentația de atribuire  și în caietul de sarcini care vor fi folosite 

pentru reluarea procedurii, data limită de depunere a ofertelor și data deschiderii 

ofertelor se vor adapta corespunzător, în corelare cu modificările aduse prin 

publicarea  în Monitorul Oficial, Partea VI-a, Achiziții publice a anunțului 

privind organizarea licitației publice deschise pentru atribuirea contractului de 

concesiune a serviciului de utilitate publica , de distributie a gazelor naturale , 

publicare ulterioară prezentei aprobări. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre primarul 

comunei Blejesti , prin intermediul aparatului de specialitate . 

Art.  4   Secretarul General al comunei Blejești va comunica  prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Teleorman, în vederea controlului de legalitate, 

Primarului comunei Blejești, onsilierului de achizitii publice din cadrul 

Compartimentului financiar contabil impozite si taxe și va dispune publicarea în 

Monitorul Oficial Local și afișarea acesteia la sediul Primăriei Blejești     
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ                                                    

             CONSILIER,                                              SECRETAR GENERAL                   

                                                                                     U.A.T.comuna Blejesti , 

             Serbana Constantin                                              Adriana BURCEA                                                                

 

 

 

 

Consiliul Local Blejesti   

Nr. 16 din 28.02.2023 
Adoptată azi 28.02.2023 , în cadrul sedintei ordinare a CL Blejesti , cu un numar de 13  voturi PENTRU ,- 

voturi ÎMPOTRIVĂ , - voturi ABȚINERI , din totalul de 13 consilieri locali in functie, din care prezenti 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


