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HOTĂRÂREA nr.  33/ 2020 

privind aprobarea ocupării unei teren din domeniul public al comunei 
Leliceni în vederea realizării proiectului de ”Extindere de conductă și 

branșament gaze naturale”, beneficiar HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 
24 septembrie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr.111/2020; 
 Având în vedere: 

• Referatul de aprobare înaintată de primarul comunei Leliceni, dl. Keresztes 
Balázs; 

• Raportul de specialitate al compartimentului cadastru, urbanism și fond 
funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leliceni  
 
În baza cererii nr.2289/11.09.2020 înaintată de d-l Bartha Imre, reprezentant 

alHARGAZ HARGHITA GAZ S.A. , în calitate de proiect manager; 
Având la bază:  
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea public și regimul juridic al acesteia, 

cu modificările și completările ulterioare, cât și art.874 din Legea nr.287/2009-
Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
art.109-112 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale; 

- Prevederile art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ nr. 57/2019;  
 Luând în considerare raportul de avizare al comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină din 

cadrul Consiliului Local Leliceni;  
- pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
- pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism. 
Ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare și de faptul că trebuie efectuate lucrările cât mai urgent, luând în 
considerare condițiile meteorologice favorabile  în vederea proiectării și începerii 
lucrărilor de construcții, pentru a putea finaliza investiția în termenul estimat, nu a 
fost posibilă afișarea proiectului de hotărâre timp de 30 de zile. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 



 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: În vederea realizării proiectului ”Extindere de conductă și branșament 
gaze naturale” în comuna Leliceni, sat. Misentea, nr. 356- 356/Fpe durata 
executării lucrărilor se aprobă ocuparea definitivă/temporară a domeniul public al 
comunei Leliceni, astfel: 

În zona drumului județean 123B , Comuna Leliceni, sat Misentea, nr. 356 pe 
partea dreapta a drumului județean (poziția kilometrică 11+650)se va realiza un 
branșament din PE100, SDR 11, cu L=77m, D=63mm, conectat la conducta de 
distribuție cu presiune redusă, în funcțiune, din polietilenă PE 100, SDR 11, d 40 
mm, montat subteran, conducta de branșament după ieșire va intra în firida PRM 
GN, montată la limita de proprietate.  

D-l Bartha Imrereprezentant al  HARGAZ HARGHITA GAZ S.A , în 
calitate de proiect manager al lucrărilor executate la imobilul situat în Misentea nr. 
356- 356/F, are obligația de a readuce terenul în starea inițială. 

D-l Bartha Imreva achita suma de 20 lei reprezentând „ Taxa pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monunentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea” 

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Leliceni și Compartimentul  de cadastru, urbanism și fond 
funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3:  Prezenta se comunică cu: 
� Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
� Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
� D-l Bartha Imre; 
� Compartimentulde cadastru, urbanism și fond funciar. 

 
 
Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate, 
        Consilier,                                             Secretar general al comunei, 
     Krézsek Erika                                                                  Molnár Szidonia 
 

Nr. 33 

Adoptată în ședința din data de 24 septembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 

 

 


