
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind darea în folosința gratuită către S.C. TRANSGAZ S.A. Mediaș a 
terenului proprietatea UAT Mihai Eminescu, situat în sat Stâncești, pc 

952/29, 952/34, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, identificat cu număr 
cadastral 51172, înscris în CF nr. 51172 a com. Mihai Eminescu 

 
         Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in şedinţa din data de 
21.10.2022, 

Analizând expunerea de motive a Primarului comunei Mihai Eminescu,  
În baza: 
- Referatul de specialitate întocmit de Serviciul juridic, achiziții publice și 

cadastru însoțit de adresa nr. 36224_120/06.05.2022 a SNT TRANSGAZ S.A. înregistrată 
la Registratura primăriei sub nr. 6640/12.05.2022, 

- Prevederile HCL nr. 79/2017 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 HCL nr. 65/2017; 

- Prevederile HCL nr. 192/2015 privind completarea domeniului public al 
comunei Mihai Eminescu, 

- Raportului de specialitate întocmit de Compartimentul juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai 

Eminescu, 
În conformitate cu prevederile art. 130 alin 2, lit. h din Legea energiei electrice 

și a gazelor naturale nr. 123/2012, 
În temeiul art. 45, art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, actualizata, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Darea în folosința gratuită către S.C. TRANSGAZ S.A. Mediaș a terenului 
proprietatea UAT Mihai Eminescu, situat în satul Stâncești, pc 952/29, 952/34, com. 
Mihai Eminescu, jud. Botoșani, identificat cu număr cadastral 58689, înscris în CF nr. 
58689 a com. Mihai Eminescu, cu respectarea prevederilor art. 130 alin 2, lit. h din 
Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în vederea amplasării stației 
SRM de către viitorul operator licențiat de distribuție a gazelor naturale pentru 
realizarea investiției ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Mihai 
Eminescu” și a racordării UAT Mihai Eminescu.  

 



Art. 2. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin compartimentele de specialitate, 
se va îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai 
Eminescu, administratorului public al comunei. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
MOISII FĂNICĂ 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  175/ 21.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


