
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 42 
Din 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.; 
Initiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, judetul Galati; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 7506/20.11.2020 
  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, 
județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7506 din 20.11.2020; 
 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. 7512 din 
20.11.2020; 

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 Procesul verbal de predare-primire între Ministerul Energiei și U.A.T. 
Comuna Ivești, județul Galați, înregistrat cu nr.225733/22846/29.10.2018 ; 

Având în vedere adresa nr.15.020/18.11.2020, a S.C. Vega ’93 S.R.L. Galați; 
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 prevederile 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; 

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; 

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.I.-  Hotărârea Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați 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., se 
modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.2.- Se aprobă propunerea de ADDENDUM la Contractul 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., potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. ” 
 

1. Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.3.- Se împuternicește domnul Gheoca Maricel, primar al comunei Ivești, județul Galați, 

să semneze ADDENDUM-ul la Contractul 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., aprobat în baza art.2 din prezenta 
hotărâre.” 

 
Art.II.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Comunei 

Ivești, județul Galați și publicare pe site-ul Comunei comunei Ivești, județul Galați: 
www.comunaivestiprimar.ro . 

 
Art.III.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre 

celor interesați. 
 

 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Deleanu Gabriel    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



ANEXA 
La H.C.L.nr.42/27.11.2020 

 
Nr._______/____________    Nr.______/____________ 
 

ADDENDUM  
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, județul Galați, cu 

sediul în comuna Ivești, str. Gen.Eremia Grigorescu nr.451, județul Galați, cod fiscal 3601986,  

cod IBAN RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria Mun. Galați, reprezentată legal 

prin Primar Gheoca Maricel, in calitate de CONCEDENT 
și 

Vega 93 S.R.L. – Societate in reorganizare judiciară, cu sediul în Galați, str. Frunzei nr. 9, 

judeţul Galaţi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galati sub 

numărul J17/134/1993, cod fiscal R03118800, prin administrator special Director General Ing. 

Doru Chiper, denumita in continuare CONCESIONAR 

 

au convenit să 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 art.I, pct.24 ale Legii nr.167/10.07.2018 pentru modificarea și 

completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, conform cărora, începând 

cu data intrării în vigoare a acesteia, respectiv 19.07.2018, ”calitatea de autoritate concedentă 

pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale este deținută de autoritățile 

administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după 

caz”, precum și ca urmare a adresei Ministerului Energiei nr.225.942/11.12.2018 privind 

implementarea acestor prevederi legale,  

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați 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., cu 

modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ivești, județul 

Galați nr 42/27.11.2020, și  

- având în vedere Planul de reorganizare care a fost aprobat de Adunarea generală a 

creditorilor Vega 93 SRL 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, care prevede la fila 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”, cu următoarele prevederi: 



 

I.  Cu începere de la data de 19.07.2018, conform prevederilor legale în vigoare, 

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

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

 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  Comuna  Ivești, județul 
Galați, cu sediul în com. Ivești, str. Gen.Eremia Grigorescu nr.451, cod fiscal 3601986,  cod 

IBAN RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria Mun. Galați, prin reprezentant 

legal Primar- Gheoca Maricel, în calitate de CONCEDENT 

2. Vega 93 S.R.L. Galați– Societate în reorganizare judiciară, cu sediul în 

mun.Galați, str. Frunzei nr. 9, judeţul Galaţi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Galati sub numărul J17/134/1993, cod fiscal R03118800, prin administrator 

special Director General Ing. Doru Chiper, denumită in continuare CONCESIONAR. 

II. Plata redevenței stabilită potrivit prevederilor legale, de la data de 19.07.2018, se 

face în contul RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria Mun. Galați, beneficiar 

UAT Comuna Ivești, județul Galați. 

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

Cap.V art.6 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 două exemplare, pentru fiecare parte câte un 

exemplar, astăzi...................................... 

      

     Concesionar,                                                                                                   Concedent, 
VEGA 93 S.R.L.Galati                                                                      UAT Comuna  Ivești 
Administrator special 
Director general                                                                                                      Primar 
Ing. Doru Chiper                                                                                            Gheoca Maricel 

 

 

Vizat, 
Administrator Judiciar, 
CITR Filiala Galati SPRL 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 7506 din 20.11.2020 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre 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. 
 
 Prin adresa nr.15020/18.11.2020, S.C. Vega ‘93 S.R.L. Galați solicită aprobarea 
poropunerii de Addendum la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor 
naturale în Comuna Ivesti, Județul Galați nr. 30/30.04.2004, încheiat de această societate cu 
Ministerul Economiei și Comerțului, care a stat la baza înființării serviciului de distribuție a gazelor 
naturale în comuna Ivești. 
 Urmare modificării Legii nr. 123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
modificările și completările ulterioare, calitatea de autoritate concedentă pentru serviciul de 
utilitate publică de interes general de distribuţie a gazelor naturale este deţinută de autorităţile 
administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale. 

În baza prevederilor art. III din Legea nr.167/2018, pentru modificarea și completarea Legii 
nr.123/2018, 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 administrativ-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), și având în vedere Procesul verbal de predare-primire între Ministerul Energiei și U.A.T. 
Comuna Ivești, județul Galați, prin reprezentant legal, înregistrat cu nr.225733/22846/29.10.2018, 
Consiliul local al comunei Ivești a adoptat Hotărârea 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 că de la data semnării contractului de concesiune până la data adoptării 
H.C.L.nr.29/24.06.2019, cadrul legal care a stat la baza Contractului de concesiune a suferit 
modificări, precum și faptul că durata contractului este de 49 de ani; 
 Având în vedere faptul că S.C. Vega ’93 S.R.L. Galați este în reorganizare judiciară și 
faptul că aceasta nu a semnat cu UAT Comuna Ivești, până la data prezentei, Contractul de 
concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 29/24.06.2019; 
 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 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., astfel încât preluarea calității de autoritate 
concedentă să se facă pe baza Addendum-ului propus de S.C. Vega ’93 S.R.L. Galați. 
 Propun Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați, 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. 
      P R I M A R , 



      Gheoca Maricel  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI         
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr. 7512 din 20.11.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre 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. 
 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere 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., și a fost promovat urmare adresei nr. 15020 / 18.11.2020 a 
S.C.Vega ’93 S.R.L. ; 

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 administrativ-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 noiembrie 2020. 

 
 
       ADMINISTRATOR PUBLIC , 
 
       cons.jr.Bararu Oana - Giorgiana 
 
 


