
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de dezvoltare locală și de urbanism a extinderii sistemului de distribuție gaze 

naturale în comuna Dor Mărunt, jud. Călărași 

 

 

Consiliul local Dor Mărunt, judetul Calarasi, întrunit în ședința ordinară la data de 03 august 2021 

 

Având in vedere: 
• Referatul de aprobare al primarului com Dor Mărunt, înregistrat la nr. 234/21.07.2021; 

• Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 235/21.07.2021; 

• Prevederile art . 151 alin (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare 

• Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate 254/03.08.2021 și nr. 156/03.08.2021; 

• H.C. L. Dor Mărunt. Nr. 47/06.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Prevederile art. 129, alin (2) lit. b), alin (4) lit f) și alin (14) 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.  (1) Se aproba Planul de dezvoltare locală și de urbanism a extinderii sistemului de distribuție gaze 

naturale în comuna Dor Mărunt, jud. Călărași, pentru perioada 2021-2024, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Orice altă investiție solicitată suplimentar în această perioadă va fi bugetată/executată în baza 

unui nou plan de dezvoltare și după expirarea perioadei menționate în acest plan 

Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor aflate în proprietatea 

publică a comunei Dor Mărunt, jud. Călărași, cu satele aparținătoare Dâlga și Ogoru, necesar implementării 

proiectului de investiții ”Extindere sistem de distribuție gaze naturae în comuna Dor Mărunt, jud. Călărași.  

Art. 3. Primăria Dor Mărunt va pune la dispoziția Concesionarului planuri de încadrare în zonă/situație, 

studii geotehnice, ridicări topografice, studii de specialitate aferente terenurilor care fac obiectul extinderii 

sistemului de distribuție gaze naturale și va acorda tot suportul în vederea obținerii certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor și autorizației de construire. 

Art. 4.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se împuternicește primarul comunei Dor Mărunt și 

compartimentele de specialitate. 

Art. 5. Secretarul comunei Dor Marunt va comunica prezenta hotarare persoanelor si intitutiilor 

interesate. 

 

 

                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   Ioan TUDOR    

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  

                      SECRETAR GENERAL  

L.S.                             Constantin Alecsandru VĂTAFU 

    

 

Nr. 53 

 Dor Mărunt, 03 august 2021 

 

 

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


