
    ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL  
  

HOTĂRÂRE 
privind acordul  Consiliului local  cu privire la  transmiterea temporara, cu 

titlu gratuit, a unei suprafete de teren de 1000 mp, proprietatea Municipiului 
Vatra Dornei, domeniul public, pe toata durata de existenta a instalatiei de 

racordare care se va realiza, catre TRANSGAZ SA MEDIAS, pentru realizarea 
obiectivului de investitii”Conducta de transport gaze naturale Campulung 

Moldovenesc –Vatra Dornei” 
 

                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                           intrunit in sedinta   de indata   in data de  08 octombrie  2021 

          

            Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr.28675/08.10.2021 prezentat de primarul municipiului, Raportul 
nr.28676/08.140.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; Adresa nr.25120/07.09.2021 a Societatii 
Natuionale de transport gaze naturale „Transgaz” SA; 
              Tinand seama de faptul ca terenurile forestiere propuse a fi ocupate temporar nu 
fac obiectul vreunui litigiu pentru reconstituirea dreptului de proprietate aflat pe rolul 
instantelor judecatoresti, conform legilor de retrocedare în vigoare ; 
              În conformitate cu prevederile art.112, 113 si 130 din Legea nr.123/2012 a energiei 
electrice si a gazelor ; 
               În temeiul prevederilor art.108, lit.”d”, art.129 alin.(2) lit.”c”, lit.”d”, alin.(6), 
lit.”a”, alin.(7), lit.”k”, lit.”n”, art.286, alin.(1) si (4), art.287, lit.”b”, art.349-353 dinn OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.Se dă acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru  
transmiterea  temporară, cu titlu gratuit, pe toata durata de existenta a instalatiei de 
racordare care se va realiza, a terenului în suprafată de 1000 mp  situat în Vatra Dornei, 
Str.Miristei, identic cu numar cadastral 40029 din CF 40029,  proprietatea publica a 
Municipiului Vatra Dornei,  în vederea realizării obiectivului de investitie “Conducta de 
transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei” de către S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. MEDIAS.  

Art.2.  Odată cu încheierea lucrărilor de bază specifice proiectului 
“Conductă  transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”, S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. MEDIAS va lua măsuri pentru realizarea de lucrări de curătare, nivelare, 
amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente 
ocupate temporar pe durata executiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
       Art.3 Primarul municipiului,  prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
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