
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
__________________________________________________________________ 

      HOTĂRÂREA  Nr. 36 / 19.09.2018 
privind aprobarea  predării în folosinţă cu titlu gratuit către S.C. DELGAZ GRID S.A. a rețelei de gaze 

naturale din satul Someșeni, com. Apa, jud. Satu Mare 
Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

19.09.2018, 
Având în vedere: 
- existența reţelei de distribuţie gaze naturale din satul Someşeni, comuna Apa, jud. Satu Mare, realizată 
din PE, cu diametrele DN 90 şi DN 63, în lungime  de 3,07 km şi pusă în funcţiune în anul 2006,  
- faptul că lucrările necesare pentru realizare investiţiei au fost finanţate integral din bugetul local, 
-prevederile art.36, alin.6, lit.a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și 
completările ulterioare privind administrația publică locală, 
 

 În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală., 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă predarea în folosinţă  cu titlu gratuit a rețelei de distribuție a gazelor naturale din satul 
Someșeni, către Delgaz Grid S.A., în vederea întreținerii, dezvoltării și exploatării acesteia, fără a emite 
pretenții financiare ulterioare de recuperare a investiției de la operatorul de distribuție gaze naturale.  
Art. 2. Întrucât reţeaua de distribuţie gaze naturale este amplasată pe domeniul public al Comunei Apa, 
sat Someşeni, se recunoaşte dreptul de folosinţă cu titlu gratuit al operatorului de distribuţie Delgaz 
Grid S.A. asupra terenurilor proprietate publică ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie gaze 
naturale, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile 
legii, pe toată durata de existenţă a acestora. 
Art. 3.Se aprobă recunoaşterea în beneficiul Delgaz Grid S.A. a unui drept de uz şi servitute cu titlu 
gratuit asupra terenurilor proprietate publică, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, 
modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective. Exercitarea acestor 
drepturi se realizeazăîn condiţiile legii, cu titlu obligatoriu, pe toată durata existenţei reţelei de gaze 
naturale. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei: 

-   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
   -   Primarului comunei Apa; 
   -   DELGAZ GRID Târgu Mureș.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 11,  
Nr. consilieri prezenţi: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 11,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 
0. 

 
Președinte de ședință                                                              
     Sălăgean Daniel      Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  predării în folosinţă cu titlu gratuit către S.C. DELGAZ 

GRID S.A. a rețelei de gaze naturale din satul Someșeni, com. Apa, jud. Satu Mare 
  

 
Așa după cum cunoașteți, rețeaua de gaz din satul Someșeni deși a fost realizată în anul 2006, 

nu a putut fi folosită de cetățenii acestui sat. În urma demersurilor făcut credem că s-a ajuns în ultima 
fază, respectiv autorizarea acestei conducte astfel că în cel mai scurt timp posibil cetățenii satului 
Someșeni să se  poată racorda la rețeaua de gaze naturale existentă.  

În acest sens consiliul local trebuie să se pronunțe asupra proiectului de hotărâre pe care l-am 
inițiat .   
  
 
 În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 215/2001privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

INIŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre mai sus amintit .  
 
 
 

PRIMAR, 
 
 

Trandafir Vasile-Radu 
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Raport de specialitate 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  predării în folosinţă cu titlu gratuit către S.C. DELGAZ 

GRID S.A. a rețelei de gaze naturale din satul Someșeni, com. Apa, jud. Satu Mare 
 

 
 Având în vedere legislaţia în vigoare privind rețelele de gaze natural, precum şi oportunitatea 
folosirii acestei investiții care deși a fost finalizată în anul 2006, cetățenii satului Someșeni nu au putut 
beneficia de ea , consider că proiectul de hotărâre inițiat de către d-ul primar să fie dat în folosință 
gratuită către DELGAZ GRID SA.  
    
 Față de cele prezentate, în temeiul art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 

Propun : 
 

Dezbaterea și adoptarea proiectului mai sus amintit, în forma prezentată. 
 
 

Consilier juridic, 
 

Mureşan Adriana-Maria 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  predării în folosinţă cu titlu gratuit către S.C. DELGAZ 

GRID S.A. a rețelei de gaze naturale din satul Someșeni, com. Apa, jud. Satu Mare 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, sanatate si 

familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local 
al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, Comisia 
acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 

APA la data 19.09.2018 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 
 

 


