
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. _4_ 
din 29.01.2020 

privind punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru 
realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 
pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de 

şantier pe durata realizării investiţiei ”Înființare rețea de distribuție  gaze 
naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea” 

__________________________________________________________________  
 Initiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galati; 
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului :                927  / 27.01.2020  

 
Consiliul Local al comunei Liesti , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinară in data 

de 29.01.2020; 
 

 Având în vedere: 
 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, cu nr. 927/ 10.01.2020; 
-raportul de specialitate  nr. .1010 / 29.01.2020;  
-adresa nr 10799 din 16.12.2019 a UAT comuna Vulturu, județul Vrancea; 

  -autorizatia de construire cu nr.   21 din 27.01.2020, pentru investiția”Înființare 
rețea de distribuție  gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”; 

   -avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Liești, 
judeţul Galați,  privind proiectul de hotărâre mai sus menţionat ; 

   -prevederile art. 4  alin 1 lit.c)  din H.G.209/2019 pentru aprobarea Cadrului  
general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate 
publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, 
conţinutul - cadru al caietului de sarcini coroborate cu art.109-113, art.138 alin 2 lit.d) din 
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 123/2012 , cu modificările și completările 
ulterioare, 

-prevederile  art.129 alin. (2),lit.”c”., alin. (6)  lit.”a”și ”b” și art. 297, alin. (1), lit. d ) 
din Ordonanta de Urgenta nr.  57/2019 privind Codul administrativ. 

 
    În temeiul art. 139 alin. (3),lit. d) și lit. g) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 

  ART.1.  Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a 
terenurilor proprietate publică ocupate de obiectivele aferente sistemului de distribuţie a 
gazelor naturale,precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție,operare,întretinere, 
reparații-conform dispozițiilor art.138 alin 2 lit.d) din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice și a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, conform  anexelor. 

 
 ART.2. Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului , cu titlu gratuit , a 

terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei ”Înființare rețea 
de distribuție  gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”  conform  anexelor. 

 
  ART.3. Se aprobă conform dispozițiilor art.109 din Legea nr. 123/2012 a 

energiei electrice și a gazelor naturale -dreptul de uz și dreptul de servitute al viitorului 
concesionar al rețelei de distribuție, asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică, 
pe durata concesiunii, pentru: 

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, 
reabilitării sau modernizării obiectivelor/sistemelor; 

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea 
reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; 

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 
instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente 
obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora; 

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune 
în pericol persoane şi bunuri; 

e) dreptul de acces la utilităţile publice. 
 

ART.4. Terenurile necesare realizării investiției și care se vor pune la 
dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, aparțin de drept domeniului public al comunei 
Liești, județulGalați și nu fac obiectul vreunui litigiu. 

 
  ART.5.  De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

răspunde primarul comunei Liești, domnul Iulian BOȚ. 
 
  ART.6.  Hotărârea se  comunică celor în drept  prin grija secretarului 

general al comunei Liesti, județul Galați. 
 

 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  Contrasemnează,    
      Costel TECUȚĂ                                                                                       
      _________________________________________         SECRETAR GENERAL,                       

                Vasile  AVĂDĂNEI  
 

                                                                                              __________________________ 
           


