
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 9280 / 22.04.2021 

Proiect 

HOTĂTÂRE 

privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unei suprafețe  de teren, proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării 

unei stații de reglare-măsurare gaze naturale 
 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

             - referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 9279 / 22.04.2021;  

- solicitarea depusă de S.C. Delgaz Grid S.A. înregistrată la nr. 1515 / 19.01.2021; 

- prevederile H.C.L nr. 17/28.01.2021 și ale H.C.L. nr. 45/29.03.2021 privind atestarea 

apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren; 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 108, lit. d,  art. 354 și art. 362 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art.136, alin.10 și 
art.139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

             Art.1.  Se acordă dreptul de folosință gratuită a suprafeței de 28 m.p. teren situată în 
municipiul Fălticeni, str. Armatei, f.n.(la intersecția cu str.Topitoriei), înscrisă în CF nr. 41109,  
având valoarea de inventar 2.483,06 lei, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în 

favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării unei stații de reglare-măsurare gaze 
naturale. 

            Art.2.  Dreptul de folosință gratuită a suprafeței prevăzute la art. 1 se acordă pe 

durata existenței stației de reglare-măsurare gaze naturale, autorizată în condițiile legii. 
            Art.3.  Se aprobă contractul de comodat care constituie anexă la prezenta hotărâre. 
           Art.4.  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                          INIŢIATOR 
                             PRIMAR 
           prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                           AVIZAT  
                                                                             Secretar general municipiu 

                                                                           jr.  Mihaela Busuioc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unei 

suprafețe  de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în favoarea 
S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării unei stații de reglare-măsurare gaze 

naturale 
 
 
 
              Prin adresa nr. 1515/19.01.2021, SC DELGAZ GRID SA solicită acordarea cu titlu 

gratuit a unui drept de folosință pentru un  teren în suprafața de 28 mp situat pe str. Armatei, 

f.n.,  în vederea montării viitoarei Stații de Reglare Măsurare Gaze Naturale (SRM)  care va 
alimenta cu gaze naturale atât zona Șoldănești, cât și Țarna Mare. Extinderea rețelei de gaze 
naturale se realizează  la solicitarea cetățenilor municipiului care locuiesc în aceste zone. De 
asemenea, DELGAZ GRID SA a transmis și un contract de comodat care va fi semnat după 
finalizarea tuturor operațiunilor inventariere și cadastrare.  

              Municipiul Fălticeni a identificat suprafața de teren solicitată, a completat Inventarul 
bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului cu suprafața de 28 mp, 
situată în str. Armatei f.n., prin adoptarea H.C.L. nr.17/28.01.2021  și H.C.L. nr. 45/29.03.2021 
și de asemenea, a intabulat dreptul de proprietate privată al municipiului conform extrasului 
de carte funciară nr. 41109. 

             Având în vedere faptul  extinderea rețelei de gaze naturale reprezintă o lucrare de uz 
și utilitate publică și în conformitate cu  art. 108 – 113 din  Legea nr. 123/2012 a energiei și 
gazelor naturale, considerăm legală și oportună acordarea dreptului de folosință cu titlu 
gratuit pentru o suprafață de teren, proprietate privată a municipiului Fălticeni, în favoarea SC 

DELGAZ GRID SA, în vederea montării unei Stații de Reglare – Măsurare Gaze Naturale. 
 
 
 

      Direcția de urbanism ș disciplina în construcții, 
ing. Flavius-Andrei Gagiu 

 

Compartiment administrarea domeniului public/privat 
Insp. Valeria Hărmănescu 

 

 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

 
Nr. 9279 / 22.04.2021 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unei 
suprafețe  de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în favoarea 

S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării unei stații de reglare-măsurare gaze 
naturale 

 
 

              Urmare a adresei nr. 1515/19.01.2021 prin care  SC DELGAZ GRID SA solicită 

acordarea cu titlu gratuit a unui drept de folosință pentru un teren în suprafața de 28 mp, 

situat pe str. Armatei, f.n, în vederea montării viitoarei Stații de Reglare Măsurare Gaze 

Naturale (SRM)  care va alimenta cu gaze naturale atât zona Șoldănești cât și Țarna Mare, 

municipiul Fălticeni a identificat suprafața de teren solicitată, a completat Inventarul bunurilor 

imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului cu suprafața de 28mp, situată în str. 

Armatei f.n., prin adoptarea H.C.L. nr.17/28.01.2021  și H.C.L. nr. 45/29.03.2021 și de 

asemenea a intabulat dreptul de proprietate privată a municipiului conform extrasului de carte 

funciară nr. 41109. 

             Deoarece  extinderea rețelei de gaze naturale reprezintă o lucrare de uz și utilitate 

publică propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului 

de folosință cu titlu gratuit pentru o suprafață de teren, proprietate privată a 

municipiului Fălticeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA, în vederea montării unei Stații 

de Reglare – Măsurare Gaze Naturale. 

 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof .Gheorghe - Cătălin Coman 
 

 
 


