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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea concesionării și punerea la dispoziția concesionarului a 

terenurilor ce vor fi ocupate pentru realizarea obiectivului „ÎNFIINȚARE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA SECUIENI CU SATELE 

SECUIENI,  SECUIENII NOI ȘI BAȘTA, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

 Având în vedere concesionarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale 
a localităților Secuieni, Secuienii Noi și Bașta este necesar aprobarea concesionării și a 
modalității de punere la dispoziția concesionarului pe toată durata concesiunii a 
terenurilor ce vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuție, prin 
care se  avizeaza  modalitatea de  punere  cu  titlu  gratuit  Ia dispozitia viitorului 
concesionar  al serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, pe toata 
durata concesiunii, a terenurilor  proprietate publica  locala  ocupate  de obiectivele 
sistemului de distributie a gazelor naturale, precum  si pentru realizarea lucrarilor de 
executie, operare, intretinere, reparatii conform dispozitiilor  art. 138 alin. (2) lit. d) 
din Legea energiei electrice  si gazelor  naturale  nr. 123/2012,  cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum  si informatii  similare pentru terenurile necesare 
amplasarii obiectivelor aferente racordarii Ia Sistemul  national  de  transport, inclusiv 
 informatii  legate  de eventualele costuri  aferente:  din  hotararea consiliului  local 
trebuie  sa rezulte  clar modalitatea de punere  Ia dispozitie a terenurilor proprietate 
a tertilor; 
  
 Având în vedere cele de mai sus , am inițiat proiectul de hotărâre alăturat pe care 
îl supun spre dezbatere și aprobare. 
 
 
 

Primar, 
 

Vasile Ivancea 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



JUDEȚUL NEAMȚ 
COMUNA SECUIENI 
NR. 8954 DIN 01.11.2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea concesionării și punerea la dispoziția concesionarului a 

terenurilor ce vor fi ocupate pentru realizarea obiectivului „ÎNFIINȚARE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA SECUIENI CU SATELE 

SECUIENI,  SECUIENII NOI ȘI BAȘTA, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

 
  
 Având în vedere expunerea de motive nr. 8953 din 01.11.2019 a primarului 
comunei Secuieni care propune aprobarea concesionării și punerea la dispoziția 
concesionarului a terenurilor ce vor fi ocupate pentru realizarea obiectivului „Înființare 
distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Secuieni cu satele Secuieni,  Secuienii 
Noi și Bașta, județul Neamț”. 
 Având în vedere concesionarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale 
a localităților Secuieni, Secuienii Noi și Bașta este necesar aprobarea concesionării și a 
modalității de punere la dispoziția concesionarului pe toată durata concesiunii a 
terenurilor ce vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuție, prin 
care se  avizeaza  modalitatea de  punere  cu  titlu  gratuit  Ia dispozitia viitorului 
concesionar  al serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, pe toata 
durata concesiunii, a terenurilor  proprietate publica  locala  ocupate  de obiectivele 
sistemului de distributie a gazelor naturale, precum  si pentru realizarea lucrarilor de 
executie, operare, intretinere, reparatii conform dispozitiilor  art. 138 alin. (2) lit. d) 
din Legea energiei electrice  si gazelor  naturale  nr. 123/2012,  cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum  si informatii  similare pentru terenurile necesare 
amplasarii obiectivelor aferente racordarii Ia Sistemul  national  de  transport, inclusiv 
 informatii  legate  de eventualele costuri  aferente:  din  hotararea consiliului  local 
trebuie  sa rezulte  clar modalitatea de punere  Ia dispozitie a terenurilor proprietate 
a tertilor; 
 Deasemeni este necesar să se  avizeze   conform  dispozitiilor art. 109 din 
Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de uz si dreptul 
de servitute  al viitorului concesionar  al retelei de distributie asupra terenurilor si 
altor bunuri proprietate publica, precum si asupra activitatilor desfasurate de 
persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacitatilor, pe durata lucrarilor de 
dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare si de intretinere a 
capacitatilor respective, pentru: 
   -  dreptul   de   uz  pentru   executarea   lucrarilor necesare  in vederea  realizarii, 
reabilitarii sau modernizarii obiectivelor/sistemelor; 
 -   dreptul  de  uz  pentru  asigurarea functionarii normale a capacitatii prin 
efectuarea  reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare; 
 -   dreptul de trecere subterana, de suprafata sau aeriana  pentru  instalarea  de 
 retele,  de conducte, de  linii  sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor 
si pentru accesul Ia locul de amplasare a acestora; 



 -   dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor  activitați  care  ar putea 
 pune  în  pericol persoane și bunuri; 
 -    dreptul de acces Ia utilitățile publice.      
 Având în vedere considerentele ce preced, propunem adoptarea de către 
Consiliul local al comunei Secuieni a unei hotărâri privind aprobarea concesionării și 
punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor ce vor fi ocupate pentru realizarea 
obiectivului „Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Secuieni cu satele 
Secuieni,  Secuienii Noi și Bașta, județul Neamț”. 
 

Secretar general, 
 

Cristian BEJENARIU 
 
 

 

 

 

 


