
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 31 
 

Din 19.04.2021 
 
Privind: aprobarea actului adițional Addendum nr.2/04.2021, la Contractul de concesiune a 
serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004, 
încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L.; 

Initiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, judetul Galati; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 2434/19.04.2021 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

19.04.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, 
județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.2434 din 19.04.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 2456 din 
19.04.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului și turism ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activități social-culturale, 
culte, învățământ, tineret și sport; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă și protecție socială, 
protecție copii, sănătate și familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică și 
de disciplină; 

Având în vedere H.C.L. nr.29/24.06.2019, privind aprobarea preluării calității de autoritate 
concedentă în cadrul contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 
Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004, încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului 
cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L.; 

Având în vedere Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 
Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 
S.R.L.; 

Având în vedere H.C.L.nr.42/27.11.2020, privind modificarea H.C.L.nr.29/24.06.2019, 
privind aprobarea preluării calității de autoritate concedentă în cadrul contractului de concesiune a 
serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr.30/30.04.2004, 
încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L.; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), litera „c” și lit.„d”, alin.(5) litera „a”, alin.(7) 
lit.„n”, art.302, art.303 alin.(2) și alin.(5), art.306-307 și art.324-327, din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.104 alin.(1) și alin.(1ᶺ1) din Legea nr.123/2012, a energiei 
electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 



Având în vedere prevederile art. III din Legea nr.167/2018, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.123/2018, pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012; 

Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) lit.„fᶺ1” din Legea nr.51/2006, privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.„g” și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-  Se aprobă încheierea actului adițional ADDENDUM nr.2 la Contractul de 
concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivești, Județul Galați nr. 
30/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.- Se mandatează Primarul comunei Ivești, județul Galați  să semneze în numele şi 
pe seama comunei Ivești, județul Galați, actul adițional Addendum  nr.2 la Contractul de 
concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în  comuna Ivești  nr. 30/30.04.2004. 
 

Art. 3.- Schimbarea concesionarului va deveni  efectivă la momentul obținerii licenței de 
distribuție a gazelor naturale în comuna Ivești și preluării activității de distribuție de către Premier 
Energy SRL, moment în care vor înceta drepturile și obligatiile societății Vega 9̓3 SRL cu privire la 
contractul de concesiune. 
 

Art.4.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 

 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gruia Ion     Toma Zanfirica  

 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 



 ANEXA 
La H.C.L.nr.31 din 19.04.2021 

 
A D D E N D U M  

 
nr.2/.............2021 

 
LA CONTRACTUL  DE CONCESIUNE  

A SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE  
ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 

NR.30 DIN ANUL 2004, LUNA APRILIE, ZIUA 30 
 
 
PĂRȚILE SEMNATARE: 
- UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  Comuna  Ivești cu sediul în com. Ivești, 

str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, jud.Galați, cod fiscal 3601986, cod IBAN 
RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria Mun. Galați, reprezentată legal prin 
Primar Gheoca Maricel,  

- VEGA 93 SRL, cu sediul în Galați, str. Frunzei nr. 9, județul Galați, având Cod Unic de 
Înregistrare RO 3118800 și Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J17/134/1993 
prin administrator special Doru Chiper și sub supravegherea administratorului judiciar CITR 
Filiala Galaţi SPRL (cu fosta denumire FIVE SPRL), persoană juridică română, cu sediul în 
Galați, str. Siderurgiștilor, nr. 15A, bl. SD10A, județul Galați, cu sediul procesual ales pentru 
comunicarea actelor în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, 
telefon: 021.3266014, 021.3266015 număr de înregistrare în Registrul Societăților 
Profesionale al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România RFO II - 0621, 
desemnată prin încheierea pronunțată pe data de 22 aprilie 2015, în dosarul nr. 
6664/121/2014, aflat pe rolul Tribunalului Galați, 

 și 
- Premier Energy SRL, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Vasile Alecsandri, 

Nr. 4, Strada Constantin Daniel, Nr. 11 Clădirea A, Zona 1, Etaj 2, identificat prin CUI 
20914495, și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1918/01.02.2007, prin 
administrator Jose Martin Garza, cetatean britanic, identificat cu pasaport nr. 556822189 
emis de catre autoritatile britanice la data de 04.12.2018, cu domiciliul in Regatul Unit al 
Marii Britanii si Irlandei de Nord, Londra, 71 Hepworth Court 30 Gatliff Road, SW1 8QN,  

 
au convenit sa se incheie prezentul Addendum la contractul de concesiune a serviciului de 
distribuție a gazelor naturale în comuna Ivești, județul Galați nr.30/30.04.2004 ca urmare a 
prevederilor Procesului verbal de licitație nr.127/31.03.2021 și Procesului verbal de adjudecare 
nr.159/15.04.2021 prin care societatea Premier Energy SRL a fost desemnată câștigătoare, 
adjudecatară și, în consecință, ca urmare a acordului de principiu al UAT Ivești 
nr.8083/15.12.2020 , cu următoarele prevederi: 
 
I. Cu începere de la data de .........................., conform celor prezentate în preambul, părțile 

contractante ale Contractului  de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 

comuna Ivești, județul Galați nr.30/30.04.2004 sunt: 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  Comuna  Ivești cu sediul în com. Ivești, 
str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, jud.Galați, cod fiscal 3601986, cod IBAN 
RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria Mun. Galați, reprezentata legal prin 
Primar Gheoca Maricel, în calitate de CONCEDENT 
 
și 



 
Premier Energy SRL, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Vasile Alecsandri, Nr. 4, 
Strada Constantin Daniel, Nr. 11 Clădirea A, Zona 1, Etaj 2, identificat prin CUI 20914495, și 
număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1918/01.02.2007, prin administrator Jose 
Martin Garza, cetatean britanic, identificat cu pasaport nr. 556822189 emis de catre autoritatile 
britanice la data de 04.12.2018, cu domiciliul in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, 
Londra, 71 Hepworth Court 30 Gatliff Road, SW1 8QN, denumita in continuare 
CONCESIONAR. 
 
II. Schimbarea concesionarului va deveni efectivă la momentul obținerii licenței de 

distribuție a gazelor naturale în com. Ivești, jud. Galați și preluării activității de distribuție de 

către Premier Energy SRL, moment de la care vor înceta drepturile și obligațiile societății Vega 

93 SRL cu privire la prezentul contract. 

III. Prevederile art.I și art.II din prezentul Addendum completează prevederile Cap.I  din 

Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Ivești, județul 

Galați nr.30/30.04.2004. 

Prezentul addendum a fost încheiat în trei exemplare, pentru fiecare parte câte un 
exemplar, astăzi...................................... 
 
 

VEGA 93 SRL 
Administrator special, 
Director General 
Ing. Doru Chiper 

 
 

Administrator judiciar, 
CITR Filiala Galați SPRL 

 

Premier Energy SRL UAT Comuna Ivești 
 
P R I M A R, 
Gheoca Maricel  

  
 
       
 
   

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 2434 din 19.04.2021 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional Addendum nr.2/04.2021, la Contractul 
de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 
30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L. 

 
 Prin adresa nr.4843/06.04.2021/ 2307/06.04.2021, S.C. Vega ‘93 S.R.L. Galați solicită 
aprobarea propunerii de Addendum nr.2 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a 
gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu 
Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale în 
comuna Ivești. 
 Prin planul de reorganizare care a fost aprobat de Adunarea generală a creditorilor din 
data de 30.08.2017 și care a fost confirmat de judecătorul sindic prin sentința civilă intermediară 
nr.321 din 03.11.2017, din cadrul Dosarului nr.6664/121/2014, aflat pe rolul Tribunalului Galați – 
Secția a II-a civilă, la fila nr.35 pct.5.1.2. Măsuri de restructurare operațională la lit.B s-a stabilit 
„valorificarea ca un ansamblu funcțional a activității de distribuție și furnizare gaze naturale. 

Ca urmare a procesului verbal de licitație nr.127/31.03.2021, prin care societatea Premier 
Energy S.R.L. a fost desemnată câștigătoare și în consecință, ca urmare a acordului de principiu 
al UAT Ivești nr.8083/15.12.2020, Vega 93 SRL, societate in reorganizare cu sediul in mun. Galați 
a transmis propunerea de Addendum nr.2 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție 
a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu 
Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L. 

Prin Addendumul prezentat se propune modificarea concesionarului, respectiv câștigătorul 
licitației și adjudecatarul ansamblului funcțional a activității de distribuție și furnizare gaze naturale 
de la S.C.Vega 93 SRL: S.C.Premier Energy S.R.L. 

Schimbarea concesionarului va deveni efectivă la momentul obținerii licenței de distribuție 
a gazelor naturale în comuna Ivești, județul Galați și preluării activității de distribuție de către 
S.C.Premier Energy S.R.L., moment de la care vor înceta drepturile și obligațiile societății Vega 
93 SRL cu privire la contractul de concesiune. 
 Având în vedere interesul public în asigurarea furnizării serviciului de distribuție a gazelor 
naturale pentru locuitorii și agenții economici din comuna Ivești, supun aprobării Consiliului local 
al comunei Ivești aprobarea actului adițional Addendum nr.2/04.2021, la Contractul de concesiune 
a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 
30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L. 
 
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI         
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr. 2456 din 19.04.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional Addendum nr.2/04.2021, la Contractul de 
concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 
30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L. 

 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea actului adițional 
Addendum nr.2/04.2021, la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 
Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 
S.R.L.  

Prin adresa nr.4843/06.04.2021/ 2307/06.04.2021, S.C. Vega ‘93 S.R.L. Galați solicită aprobarea 
propunerii de Addendum nr.2 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 
Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 
S.R.L, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale în comuna Ivești. Ca urmare a procesului verbal de 
licitație nr.127/31.03.2021, prin care societatea Premier Energy S.R.L. a fost desemnată câștigătoare și în 
consecință, a Procesului verbal de adjudecare nr.159/15.04.2021, emis de CITR Filiala Galați SPRL, 
administratorul judiciar al Vega 93 SRL, ca urmare a acordului de principiu al UAT Ivești 
nr.8083/15.12.2020,  
Vega 93 SRL, societate in reorganizare cu sediul in mun. Galați a transmis propunerea de Addendum nr.2 
la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați 
nr. 30/30.04.2004/24.06.2019, încheiat cu Societatea Comercială Vega ’93 S.R.L. 

Prin Addendumul prezentat se propune modificarea concesionarului, respectiv câștigătorul licitației 
și adjudecatarul ansamblului funcțional a activității de distribuție și furnizare gaze naturale de la S.C.Vega 
93 SRL: S.C.Premier Energy S.R.L. 

Schimbarea concesionarului va deveni efectivă la momentul obținerii licenței de distribuție a gazelor 
naturale în comuna Ivești, județul Galați și preluării activității de distribuție de către S.C.Premier Energy 
S.R.L., moment de la care vor înceta drepturile și obligațiile societății Vega 93 SRL cu privire la contractul 
de concesiune. 

Proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: 
- art.129 alin.(2), litera „c” și lit.„d”, alin.(5) litera „a”  și alin.(7) lit.„n” din O.U.G.  

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.104 alin.(1) și alin.(1ᶺ1) din Legea nr.123/2012, a energiei electrice și gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare, care stipulează următoarele:  „Serviciul de utilitate publică de 
distribuţie a gazelor naturale se concesionează pentru una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale. 
Concesiunea este exclusivă”, și Calitatea de autoritate concedentă este deţinută de autorităţile 
administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, pentru 
serviciul de utilitate publică de interes general prevăzut la alin. (1)”; 

- art. III din Legea nr.167/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2018, pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care prevede că 
pentru contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a acestei legi, calitatea de 
concedent va fi asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrat iv-
teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, prin preluare de la ministerul de resort pentru serviciul public 
de interes general prevăzut la art. 104 alin. (1); 

 
Consiliul local are competenţa de a analiza şi aproba proiectul de hotărâre prezentat în şedinţa 

ordinară din luna aprilie 2021. 
 

 
       ADMINISTRATOR PUBLIC , 
 
       cons.jr.Bararu Oana - Giorgiana 


