
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 55 din 27.05.2020 

privind încheierea unor acte adiționale la contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor 

naturale în comuna Giarmata, județul Timiș, nr. CC-06/10.01.2001 încheiat cu SC GAZ VEST SA 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data 

de27.05.2020: 

      Având în vedere :  

 Investițiile realizate în vederea extinderii rețelei de distribuție a gazelor naturale pe următoarele 

străzi din comuna Giarmata: str. Soarelui, str. Muntele Mic, str. Nicolae Iorga; 

 raportul de specialitate Biroului UPIMPUC; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

      H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

         ART. 1 Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractul de concesiune a serviciului de 

distribuție a gazelor naturale în comuna Giarmata, județul Timiș, nr. CC-06/10.01.2001 încheiat cu SC 

GAZ VEST SA, conform anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre. 

                   ART. 2 Se aprobă predarea în exploatare către SC GAZ VEST SA a rețelelor de distribuție gaze 

naturale presiune redusă executate pe străzile Soarelui, Muntele Mic, Nicolae Iorga. 

             ART. 4 Se împuternicește primarul Comunei Giarmata – domnul ing. Bunescu Virgil în vederea 

semnării actelor adiționale la contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 

comuna Giarmata, județul Timiș, nr. CC-06/10.01.2001 încheiat cu SC GAZ VEST SA.  

              ART. 5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”,                            

0 ,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

 

             ART. 7.  Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Biroului UPIMPUC; 

 SC GAZ VEST SA 

 se va afișa. 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                         SECRETAR                                

         BRONȚ ALEXANDRU-SORIN                                           GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 55/2020 

 

COMUNA GIARMATA                                                     S.C. GAZ VEST S.A. ARAD 

Nr. ___________ / _____________                   Nr. ___________ / ___________ 

  

 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE 

A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA GIARMATA,  

JUDEŢUL TIMIS, nr. cc-06 / 10.01.2001 

 

Încheiat astăzi, ………… 

COMUNA Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, str. Principală, nr. 445, 

judeţul Timiş, cod poştal 307210, telefon/fax 0256/369102, cod fiscal 6049470,  

reprezentată legal prin domnul Virgil Bunescu, având funcţia de Primar, denumit în 

cele ce urmează CONCEDENT, pe de o parte 

şi 

S.C. GAZ VEST S.A., cu sediul în municipiul Arad, str. Prunului, nr. 129, 

judeţul Arad, cod poştal 310214, telefon/fax 0257/348404, înmatriculată la ORC sub 

nr. J/02/302/2000, cod fiscal RO 13061000, reprezentată legal prin domnul Liviu 

Marius Ilievici, având funcţia de Director general, în calitate de CONCESIONAR, 

pe de altă parte. 

 

De comun acord, părţile au convenit să completeze Contractul de concesiune a 

serviciului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Giarmata, judeţul Timiș, nr. 

cc-06 / 10.01.2001, astfel: 

 

Art. 1. a) Concedentul asigură finanţarea execuţiei extinderii rețelei de 

distribuţie a gazelor naturale pe str. Soarelui din localitatea Giarmata, jud. Timiș, 

prevăzută prin proiectul tehnic nr. 18/2019 - elaborat de S.C. Gaz Vest Rețele S.R.L. 

Arad şi a Autorizaţiei de construire nr. 196 din 17.09.2019– eliberată de Primăria 

comunei Giarmata. 

 b) Rețeaua prevăzută la lit.a) are următoarele caracteristici constructive: 

diametru Dn=63 mm, lungime L=1.331,0m, material polietilenă PE100 SDR11. 

c) Termenul de finalizare a lucrărilor este cel prevăzut prin Autorizaţiei 

de construire nr. 196 din 17.09.2019– eliberată de Primăria comunei Giarmata.  

Art. 2. Bunurile rezultate vor fi încadrate în categoria bunurilor de retur astfel 

 cum sunt definite de legislaţia în vigoare. 



Art. 3. a) Concesionarul va asigura urmărirea lucrărilor de execuţie a reţelei, 

va recepţiona şi pune în funcţiune conducta astfel realizată, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

    b) Concedentul va preda concesionarului, pentru exploatare şi 

întreţinere, reţeaua realizată.  

Celelalte clauze ale contractului de concesiune rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare: 

pentru concedent 1 (unu) exemplar, pentru concesionar 1 (unu) exemplar şi pentru 

ANRE 1 (unu) exemplar. 
 

 

     CONCEDENT         CONCESIONAR 
COMUNA GIARMATA                                   S.C. GAZ VEST S.A. 

 PRIMAR               DIRECTOR GENERAL 

   Virgil BUNESCU              Liviu Marius ILIEVICI 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 55/2020 

 

 

 

COMUNA GIARMATA                               S.C. GAZ VEST S.A. ARAD 

Nr. ___________ / _____________                   Nr. ___________ / ___________ 

  

 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 4 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE 

A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA GIARMATA,  

JUDEŢUL TIMIS, nr. cc-06 / 10.01.2001 

 

Încheiat astăzi, ………… 

COMUNA Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, str. Principală, nr. 445, 

judeţul Timiş, cod poştal 307210, telefon/fax 0256/369102, cod fiscal 6049470,  

reprezentată legal prin domnul Virgil Bunescu, având funcţia de Primar, denumit în 

cele ce urmează CONCEDENT, pe de o parte 

şi 

S.C. GAZ VEST S.A., cu sediul în municipiul Arad, str. Prunului, nr. 129, 

judeţul Arad, cod poştal 310214, telefon/fax 0257/348404, înmatriculată la ORC sub 

nr. J/02/302/2000, cod fiscal RO 13061000, reprezentată legal prin domnul Liviu 

Marius Ilievici, având funcţia de Director general, în calitate de CONCESIONAR, 

pe de altă parte. 

 

De comun acord, părţile au convenit să completeze Contractul de concesiune a 

serviciului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Giarmata, judeţul Timiș, nr. 

cc-06 / 10.01.2001, astfel: 

 

Art. 1. a) Concedentul asigură finanţarea execuţiei extinderii rețelei de 

distribuţie a gazelor naturale pe str. Muntele Mic din localitatea Giarmata, jud. 

Timiș, prevăzută prin proiectul tehnic nr. 20/2019 - elaborat de S.C. Gaz Vest Rețele 

S.R.L. Arad şi a Autorizaţiei de construire nr. 203 din 26.09.2019– eliberată de 

Primăria comunei Giarmata. 

 b) Rețeaua prevăzută la lit.a) are următoarele caracteristici constructive: 

diametru Dn=200 mm, lungime L=590,0m, material polietilenă PE100 SDR11. 

c) Termenul de finalizare a lucrărilor este cel prevăzut prin Autorizaţiei 

de construire nr. 203 din 26.09.2019– eliberată de Primăria comunei Giarmata.  

Art. 2. Bunurile rezultate vor fi încadrate în categoria bunurilor de retur astfel 

 cum sunt definite de legislaţia în vigoare. 



Art. 3. a) Concesionarul va asigura urmărirea lucrărilor de execuţie a reţelei, 

va recepţiona şi pune în funcţiune conducta astfel realizată, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

    b) Concedentul va preda concesionarului, pentru exploatare şi 

întreţinere, reţeaua realizată.  

Celelalte clauze ale contractului de concesiune rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare: 

pentru concedent 1 (unu) exemplar, pentru concesionar 1 (unu) exemplar şi pentru 

ANRE 1 (unu) exemplar. 
 

 

     CONCEDENT         CONCESIONAR 
COMUNA GIARMATA              S.C. GAZ VEST S.A. 

 PRIMAR               DIRECTOR GENERAL 

   Virgil BUNESCU              Liviu Marius ILIEVICI 

 

 

 

              Oficiul Juridic 

         Av. Amalia DRAGOŞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 55/2020 

 

 

CONSILIUL LOCAL GIARMATA                               S.C. GAZ VEST S.A. ARAD 

Nr. ___________ / _____________                   Nr. ___________ / ___________ 

  

 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE 

A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA GIARMATA,  

JUDEŢUL TIMIS, nr. cc-06 / 10.01.2001 

 

Încheiat astăzi, ………… 

Consiliul Local Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, str. Principală, nr. 

445, judeţul Timiş, cod poştal 307210, telefon/fax 0256/369102, cod fiscal 6049470,  

reprezentată legal prin domnul Virgil Bunescu, având funcţia de Primar, denumit în 

cele ce urmează CONCEDENT, pe de o parte 

şi 

S.C. GAZ VEST S.A., cu sediul în municipiul Arad, str. Prunului, nr. 129, 

judeţul Arad, cod poştal 310214, telefon/fax 0257/348404, înmatriculată la ORC sub 

nr. J/02/302/2000, cod fiscal RO 13061000, reprezentată legal prin domnul Liviu 

Marius Ilievici, având funcţia de Director general, în calitate de CONCESIONAR, 

pe de altă parte. 

 

De comun acord, părţile au convenit să completeze Contractul de concesiune a 

serviciului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Giarmata, judeţul Timiș, nr. 

cc-06 / 10.01.2001, astfel: 

 

Art. 1. a) Concedentul asigură finanţarea execuţiei extinderii rețelei de 

distribuţie a gazelor naturale pe str. Nicolae Iorga din localitatea Giarmata, jud. 

Timiș, prevăzută prin proiectul tehnic nr. 21/2019 - elaborat de S.C. Gaz Vest Rețele 

S.R.L. Arad şi a Autorizaţiei de construire nr. 296 din 28.11.2019– eliberată de 

Primăria comunei Giarmata. 

 b) Rețeaua prevăzută la lit.a) are următoarele caracteristici constructive: 

diametru Dn=63 mm, lungime L=200,0m, material polietilenă PE100 SDR11. 

c) Termenul de finalizare a lucrărilor este cel prevăzut prin Autorizaţiei 

de construire nr. 296 din 28.11.2019– eliberată de Primăria comunei Giarmata.  

Art. 2. Bunurile rezultate vor fi încadrate în categoria bunurilor de retur astfel 

 cum sunt definite de legislaţia în vigoare. 



Art. 3. a) Concesionarul va asigura urmărirea lucrărilor de execuţie a reţelei, 

va recepţiona şi pune în funcţiune conducta astfel realizată, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

    b) Concedentul va preda concesionarului, pentru exploatare şi 

întreţinere, reţeaua realizată.  

Celelalte clauze ale contractului de concesiune rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare: 

pentru concedent 1 (unu) exemplar, pentru concesionar 1 (unu) exemplar şi pentru 

ANRE 1 (unu) exemplar. 
 

 

     CONCEDENT         CONCESIONAR 
CONSILIUL LOCAL GIARMATA              S.C. GAZ VEST S.A. 

 PRIMAR               DIRECTOR GENERAL 

   Virgil BUNESCU              Liviu Marius ILIEVICI 

 

 

 

              Oficiul Juridic 

         Av. Amalia DRAGOŞ 
 


