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HOTĂRÂREA  Nr. 83 
din 26.09.2017 

privind aprobarea încheierii Contractului nr. 260/05.09.2017 cu S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru 

extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în localitatea Vladimirescu - cartierul Florilor 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Văzând: 
-referatul Biroului de urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu   
-Expunerea de motive a primarului comunei Vladimirescu, jud. Arad,  

-Contractul nr. 260/05.09.2017 pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale 

- votul de 16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 26.09.2017 de Consiliul local al comunei 
Vladimirescu 

 

Având în vedere: 
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

-prevederile Legii nr.123/2012 cu modificările și completările ulterioare 
-art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încheierea Contractului nr. 260/05.09.2017 cu S.C. DELGAZ GRID S.A.  

pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în localitatea Vladimirescu-cartierul Florilor 
anexat prezentei hotărâri și care face parte integrantă din acesta.  

Art.2. Se  împuterniceşte dl. Crisan Ioan, primar al comunei Vladimirescu reprezentant al 
comunei Vladimirescu, să semneze Contractul nr. 260/05.09.2017.  
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroul de urbanism din cadrul Primăriei Vladimirescu;   
 

Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  
- Biroului de urbanism din cadrul Primariei comunei Vladimirescu  

- locuitorii comunei prin afişaj şi publicitate mediaInspectorului de mediu din cadrul  
Primariei Vladimirescu 
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