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COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
acordarea dreptului de exploatare și întreținere cu titlu gratuit către DELGAZ 
GRID S.A. a rețelelor de distribuție gaze naturale ce urmează a fi realizate în 
vederea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile 
Ipotești, Cucorăni, Cervicești, Cătămarești, Baisa și Stâncești aparținătoare 
comunei Mihai Eminescu, precum și acordarea dreptului de folosință cu titlu 
gratuit asupra terenurilor pe care va fi dezvoltată rețeaua de distribuție gaze 

naturale 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, 
întrunit in şedinţa din data de 09.09.2022, 

Având în vedere: 
- Referatele de specialitate întocmite de șef-serviciu al Serviciului juridic, achiziții 

publice și cadastru înregistrate sub nr. 11678/06.09.2022 și 11785/08.09.2022, 
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu; 
- 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. (1). Se aprobă acordarea dreptului de exploatare și întreținere cu titlu 

gratuit către DELGAZ GRID S.A. a rețelelor de distribuție gaze naturale ce urmează a fi 

realizate în vederea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile 

Ipotești, Cucorăni, Cervicești, Cătămarești, Baisa și Stâncești aparținătoare comunei Mihai 

Eminescu. 

(2) Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra 

terenurilor pe care va fi dezvoltată rețeaua de distribuție gaze naturale conform art. 109 

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

 ART. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Mihai Eminescu a 

cheltuielilor ocazionate de achiziționarea și montarea stației SRMP in vederea dezvoltarii 

sistemului de distributie a gazelor naturale în localitatile Ipotești, Cucorăni, Cervicești, 

Cătămarești, Baisa și Stâncești aparținătoare comunei Mihai Eminescu. 



ART. 3. Se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 

17/2015 privind darea în folosința gratuită către viitorul operator licențiat de distribuție a 

gazelor naturale a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Mihai Eminescu, 

județul Botoșani în scopul amplasării rețelelor de distribuție gaze naturale pe drumurile 

comunale și sătești cât și disponibilizarea unor suprafețe în vederea amplasării stațiilor de 

reglare modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2017.  

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 
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