
 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea actului adițional nr. 1/ 12.02.2021 la Contractul de concesiune nr. MECMA 16/ 26.01.2010 a 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitatea Dor Mărunt, privind extinderea zonei 

concesionate a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitățile Ogoru, Dâlga, Dâlga 

Gară, Înfrățirea și Pelinu 

 

 

Consiliul local Dor Mărunt, judetul Calarasi, întrunit în ședința ordinară la data de 26.02.2021 

 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului com Dor Mărunt, înregistrat la nr. 72/16.02.2021; 

• Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 73/16.02.2021; 

• Adresa Megaconstruct S.A. nr. 2493/15.02.2021, înregistrată la Primăria Dor Mărunt cu nr. 701/16.02.2021 

• Prevederile Legii nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative; 

• Prevederile art. 104 alin (6), alin (61), alin (7) și art 138 alin (1) lit (a) din Legea nr. 123/2012 – Legea energie și 

a gazelor, cu modificările și completările ulterioare; 

• Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.  142/26.02.2021; 

• H..C. L. Dor Mărunt. Nr. 14/2021 privind alegerea președintelui de ședință;. 

• Prevederile art. 129, alin (1), (2), lit. b), alin (4) lit f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1.  Se aprobă actul adițional nr. 1/12.02.2021 la Contractul de concesiune nr. MECMA 16/26.01.2010 

a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitatea Dor Mărunt, privind extinderea zonei 

concesionate a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitățile Ogoru, Dâlga, Dâlga 

Gară, Înfrățirea și Pelinu, conform anexei la prezenta hotărâre.  

Art. 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Dor Mărunt și 

compartimentele de specialitate. 

Secretarul general al comunei Dor Marunt va comunica prezenta hotarare persoanelor si intitutiilor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ  

  Ioan TUDOR                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                          Constantin Alecsandru VĂTAFU 

                L.S. 

 

Nr. 21     

 Dor Mărunt, 26 februarie 2021 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 

 


