
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Carmen - Irina Bora
CONSILIUL LOCAL

Nr. 31/21645/22.09.2015

P R O I E C T   D E H O T Ă R Â R E
privind înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale

în municipiul Brad, judeţul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 31/21644/22.09.2015 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor
Naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara;

În conformitate cu prevederile art. 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 din Capitolul
III al Titlului II, ale art. 118 din Capitolul IV al Titlului II, ale art. 135 şi art. 138 alin. 2 lit. d din
Capitolul V al Titlului II din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, actualizată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 37/2013;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 6 lit. a pct. 14, alin. 9, ale art. 45 alin. 3 şi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în
municipiul Brad, judeţul Hunedoara.

Art. 2. – Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor
proprietate publică a Municipiului Brad ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor
naturale precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere, reparaţii pe toată
durata concesiunii.

Art. 3. – Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor
necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiilor.

Art. 4. – Se aprobă punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea
Staţiei de Reglare – Măsurare pe durata concesiunii.

Art. 5. – Se aprobă dreptul de uz şi dreptul de servitute al viitorului concesionar al reţelei de
distribuţie asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică pe toată durata concesiunii, astfel:

a.) – dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării
sau modernizării obiectivelor/sistemelor;

b.) – dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea
reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare;

c.) – dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru
instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi
pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d.) – dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în
pericol persoane sau bunuri;

e.) – dreptul de acces la utilităţile publice.



Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul
U.L.M. şi Biroul pentru Administrarea  Domeniului Public şi Privat.

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Viceprimarului Municipiului Brad;
- Compartimentului U.L.M.;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Iniţiator:
P R I M A R

Florin Cazacu



R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr. 31/21644/22.09.2015

E X P U N E R E   DE   M O T I V E
pentru   înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

în Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara

Ca urmare a preocupărilor constatate din ultimii ani ale Administraţiei Publice Locale Brad
pentru alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara, Societatea Naţională
de Transport Gaze Naturale  „TRANSGAZ” S.A. Mediaş a elaborat Studiul de Soluţie SS
nr.659/2009 care a fost avizat cu Avizul CTE nr. 102/2009 şi continuat cu Proiectul”CONDUCTĂ
DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø 12" MINTIA-BRAD-ŞTEI, JUDEŢELE
HUNEDOARA, ARAD, BIHOR” nr. 1018/2013, fazele S.F. şi P.T. Acest proiect de investiţii
face parte din strategia şi politica energetică din sectorul gazelor naturale, promovate de SNTGN
„TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ pe termen mediu şi lung,  prin Ministerul Economiei, reprezentând
un obiectiv de interes naţional, deoarece va contribui la creşterea siguranţei în alimentarea cu gaze
naturale a zonei de vest a României, devenind o buclă a magistralei de pe Valea Mureşului
Mintia-Arad-Beiuş –Ştei. Pentru Municipiul Brad este cea mai favorabilă oportunitate de a se
înscrie în strategia energetică naţională a gazelor naturale. De asemenea, prin realizarea conductei
de transport Mintia-Brad-Ştei se vor crea condiţii de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor
industriali şi a populaţiei de pe întregul traseu al conductei, între care se include şi Municipiul
Brad, ca o prioritate absolută a investiţiei.

Investiţia propusă va  continua cu înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor
Naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara care va crea oportunitatea alimentării cu gaze
naturale a 4.252 apartamente din 149 blocuri de locuinţe, 3.000 case particulare din zona urbană,
25 obiective social-culturale, 13 instituţii publice, 7 pensiuni cu spaţii de cazare şi alimentaţie
publică, şi cca. 300 agenţi economici care funcţionează în zona urbană. Sistemul de distribuţie
preconizat va permite alimentarea cu gaze naturale a viitoarei Centrale Termice şi separat a celor
9 puncte termice de cartier şi alte 3 puncte termice ale instituţiilor de învăţământ care ar putea crea
o autonomie în funcţionare.

Prin proiectare, reţeaua de transport gaze naturale Mintia - Brad va fi de 34,5 km (din
lungimea totală  Mintia – Brad - Ştei de 86 km), va avea Dn-300 mm, va asigura un debit nominal
vehiculat Qmax-100.000 Nm3/h, la presiunea nominală de 40 bar. Staţia de Reglare, Măsură şi
Predare (SRMP) va fi situată pe Strada Tudorăneşti, în vecinătatea admisă de 50 m faţă de LEA
110 kV  Mintia - Brad şi va furniza gazul metan la presiunea 4-6 bar în sistemul de distribuţie.

Sistemul de distribuţie va cuprinde întreaga zonă urbană ocupată de cele 149 blocuri de
locuinţe, case particulare, instituţii publice, agenţi  economici, creând premiza alimentării unor
potenţiali consumatori industriali care s-ar dezvolta pe platformele industriale ale oraşului.
Întregul sistem de distribuţie se amplasează în intravilanul localităţii, pe străzile, aleile, trotuarele,
scuarurile, cartierele şi pieţele publice definite prin TEMA DE PROIECTARE.

Echivalenţa energetică a gazului metan, de cca 116 Nm3/Gcal, calculată la debitul maxim
asigurat prin conducta de transport, este de 860 Gcal/h sau 1000 MW pentru Municipiul Brad,
până la realizarea joncţiunii cu sistemul naţional de transport în nodul vestic  din oraşul Ştei,
Judeţul Bihor , ceea ce reprezintă un grad excedentar de acoperire pentru orice sistem de
dezvoltare economică.



Alimentarea cu gaze naturale a locuinţelor va spori substanţial gradul de confort, va genera
economii la bucătării de 50% faţă de gazele petroliere lichefiate şi de cel puţin 75% la încălzirea
locuinţelor. Aceste estimări ale costurilor energetice sunt apreciate la nivelul de preţ actual al
gazului metan (anul 2015) pentru consumul casnic, iar politica guvernamentală este de a proteja
acest preţ până în anul 2018.

Colateral, existenţa unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, cu grad mare de acoperire, va
spori interesul potenţialilor investitori străini şi autohtoni în dezvoltarea unor capacităţi de
producţie generatore de locuri de muncă. Această dezvoltare economică va conduce la creşterea
nivelului de trai şi, implicit, la însănătoşirea bugetului local.

Scopul final al proiectului de hotărâre este concesionarea serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale în Municipiul Brad, aşa cum este definită în Cap. III din Legea nr. 123/2012 a
energiei electrice şi a gazelor naturale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare prin
Legea nr. 127/2014,  cu respectarea Metodologiei aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.
37/2013.

Documentaţia necesară va trebui să corespundă prevederilor Cap. IV din Legea nr. 123/2012,
actualizată, care, la art. 118 alin (1) prevede obţinerea Autorizaţiei de Înfiinţare a sistemului de
distribuţie ce se emite de ANRE, în baza unei documentaţii ce va face obiectul temei de
proiectare.

După dobândirea Autorizaţiei de Înfiinţare, autoritatea publică interesată, respectiv
municipalitatea, va depune la Ministerul Energiei o solicitare însoţită de un Studiu de Fezabilitate
aprobat de ANRE, pentru iniţierea procedurii de atribuire prin licitaţie publică a concesionării
serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din Municipiul Brad, unui operator
autorizat/licenţiat de ANRE.

Suportul legislativ al înfiinţării, concesionării şi exploatării sistemului de distribuţie a gazelor
naturale se regăseşte în Capitolele III, IV şi V ale Titlului II din  Legea nr. 123/2012, actualizată,
iar Autoritatea Concedentă/Contractantă a Serviciului Public de Distribuţie de Gaze Naturale,
respectiv Ministerul Energiei, este definită de O.U.G. nr. 86/17.12.2014.

Art. 135 din Legea nr. 123/2012 actualizată, defineşte activitatea de distribuţie a gazelor
naturale ca fiind un serviciu public de interes general, care se concesionează în condiţiile legii,
unui operator autorizat/licenţiat de ANRE, iar organizarea licitaţiei publice de atribuire a
contractului de concesiune intră în competenţa concedentului - Ministerul Energiei.

Documentaţia supusă dezbaterii, avizării şi adoptării, respectiv STUDIU DE
FEZABILITATE nr. 786/2015 „ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE
NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, are următorii principali
indicatori tehnico-economici:
 STAŢIE REGLARE MĂSURARE PREDARE 40/6 bar
 37900 m reţea medie presiune în intravilan
 73 străzi, alei
 presiunea medie:4 bar
 valoare: 9,789 mil. lei+TVA

În susţinerea Proiectului de Hotărâre supus dezbaterii şi adoptării, invoc prevederile legale
precizate mai sus.

PRIMAR
Florin Cazacu


