
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea unui act administrativ – 

H.C.L. nr. 120/2022 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, judeţul BOTOŞANI, 

întrunit in şedinţa din data de 09.09.2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de specialitate întocmit de șef-serviciu al Serviciului juridic, achiziții 

publice și cadastru înregistrat sub nr. 11647/06.09.2022, 
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin care solicita 

aprobarea modificarii unui act administrativ – H.C.L. 120/2022; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
În baza adresei nr. 44493/29.07.2022 remisă de DELGAZ GRID S.A. și înregistrată 

la registratura primăriei comunei Mihai Eminescu sub nr. 10086/01.08.2022, 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a) al aceluiași art. din Ordonanta 

de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art. 108, art. 109, art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea 123/2012 energiei electrice şi 

a gazelor naturale, 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, 

În temeiul art. 196 alin (1). lit a). din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

ART. 1. Se aprobă completarea Art. 1 al H.C.L. nr. 120/2022 privind predarea în 

exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. a unor bunuri din domeniul public și 

privat al Comunei Mihai Eminescu prin adăugarea alin. (3) care va avea următorul conținut: 

”(3) Se acordă dreptul de utilizare cu titlu gratuit a terenului descris la 

art. 1. alin. (1). lit. b către DELGAZ GRID S.A. in calitate de concesionar si 

operator de distributie care beneficiaza de drepturile de uz si de servitute 

asupra terenului proprietate publica si privata pe care se afla amplasata 

reteaua de gaze naturale presiune medie – FIR 1”. 

 ART. 2. Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 120/2022 privind predarea în 

exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. a unor bunuri din domeniul public și 

privat al Comunei Mihai Eminescu care va avea următorul conținut: 

”Art. 2. Bunurile descrise la art. 1 se predau neconditionat în exploatare 

și întreținere către DELGAZ GRID S.A., cu titlu gratuit conform art. 108, art. 

109, art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea 123/2012 energiei electrice şi a gazelor 

naturale”. 



ART. 3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 120/2022 privind 

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

public și privat al Comunei Mihai Eminescu.  

ART. 4. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea 

la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

ART. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului juridic, achiziții publice și 

cadastru. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 

 

 

 

Nr. Hotărâre:  154/ 09.09.2022 

 

 

 

 

 


