
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind predarea în exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. a unor bunuri din 

domeniul public și privat al Comunei Mihai Eminescu 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in ședința 
din data 16.06.2022, 

Luand in considerare: 
 Adresa nr. 25306/2022 prin care solicită predarea în exploatare și întreținere către DELGAZ 

GRID S.A. cu titlu gratuit, a tuturor conductelor realizate în localitățile aparținătoare Comunei Mihai 
Eminescu, 

  referatul de specialitate întocmit de șef-serviciu al Serviciului juridic, achiziții publice și 
cadastru inregistrat sub nr. 7735/07.06.2022, 

 referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea sa de initiator, 
 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
Tinand seama de prevederile: 
 HCL nr. 17/2015 privind darea in folosinţa gratuita către viitorul operator licenţiat de 

distribuţie a gazelor naturale a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Mihai Eminescu, 
judeţul Botoşani in scopul amplasarii reţelelor de distributie gaze naturale pe drumurile comunale si 
satesti cat si disponibilizarea unor suprafeţe in vederea amplasarii statiilor de reglare, modificată și 
completată prin HCL nr. 65/2017, respectiv prin HCL nr. 163/2017, 

 HCL nr. 4/2020 privind însușirea propunerilor de modificare/completare a Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mihai Eminescu, 

 HCL nr. 60/2022 privind însușirea propunerilor de modificare/completare a Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mihai Eminescu, 

 HCL 83/2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, 

 art. 12, alin. (2), lit. a), și c), ale art. 108 din Legea nr. 123/2012 a energiei si a gazelor 
naturale, cu modificările și completările ulterioare, 

 art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1), art. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

ART. 1. (1). Se aprobă predarea în exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. cu titlu 
gratuit asupra următoarelor bunuri: 

a. rețea de distribuție gaze naturale (rețea gaze naturale presiune medie - FIR 1), 
b. teren în suprafață totală de 7368 mp. apartinand domeniului public și privat al 

comunei Mihai Eminescu. 
(2). Terenul descris la art. 1 alin. (1). Lit. b. Sunt descrise în anexă, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



ART. 2. Bunurile descrise la art. 1 se predau în exploartare sub conditia realizării obiectivelor 
de investiție ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, 
respectiv ”Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai 
Eminescu”. 

 
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
 
ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului- Judeţul Botoşani în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu. 
 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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