
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

 
HOTĂRÂRE 

     privind atribuirea în folosinţă  gratuită către SC “MIHOC OIL” SRL a suprafe ţei de 
3508 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Vînători Neamţ pentru 

obiectivul de investiţii “Extindere re ţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vînători 
Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria” 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ: 

Având în vedere : 
    - Adresa nr. 5823 din 23.07.2015  a  SC „MIHOC OIL” SRL, prin care solicită 
aprobarea ocupării unor terenuri de pe raza comunei Vînători Neamţ pentru investiţia 
“Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vînători Neamţ cu satele arondate şi 
Mănăstirile Secu şi Sihăstria”; 
    - Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;  
     -Prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare ;   
    - Expunerea de motive nr. 6335  din 21.08.2015 a d-nei Maria Petrariu - primarul 
comunei Vînători  Neamţ ;                                                       
    - Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători 
Neamţ, înregistrat sub nr.6336 din 21.08.2015; 
    - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători Neamţ ; 
     În temeiul art.36, alin, (2) lit.c, ale art.45, alin (3) şi ale art. 124 din Legea nr.215/2001, 
privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                      HOTĂRĂŞTE: 
 
    Art. 1.  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. «  MIHOC OIL” a unor 
suprafeţe de teren însumând 3508 mp, aparţinând domeniului public al comunei Vînători 
Neamţ, pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna 
Vînători Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria”, pe perioada existenţei 
instalaţiilor, şi anume :  

a) Drum acces sat Vînători – 375 m ; 
b) Fdt. Stamate                    - 200m ; 
c) Fdt. Dumbrava 1              -490 m ; 



 
 

d) Fdt. Dumbrava                  - 473 m ; 
e) Fdt. Borcilă                       - 350 m ; 
f) Fdt. Sf. Neculai 1                - 100 m ; 
g) Drum sătesc 3 Lunca         - 225 m ; 
h) Str. Subpodirii                   - 555 m ; 
i)  Fdt. Subpodirii 3                 - 100 m ; 
j)  Fdt. Subpodirii 2                 - 60 m ; 
k) Str. Vartic                          - 80 m ; 
l)  Drum sătesc 2 Nemţişor       - 500 m. 

    Art.2.  Se împuterniceşte primarul comunei Vînători Neamţ pentru ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Art.3.    Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. 42 
Din 28.08.2015                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica TOPLICEANU            

                                                                                            
                                                                              Contrasemnează, 

                                                                              Secretar, 
                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   12     
   Pentru  :      10       
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-   2                                                                                            
 



 
 

PROIECT 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
 

     privind atribuirea în folosinţă  gratuită către SC “MIHOC OIL” SRL a suprafe ţei de 
3508 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Vînători Neamţ pentru 

obiectivul de investiţii “Extindere re ţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vînători 
Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria” 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ: 

Având în vedere : 
   - Adresa nr. 5823 din 23.07.2015  a  SC „MIHOC OIL” SRL, prin care solicită 
aprobarea ocupării unor terenuri de pe raza comunei Vînători Neamţ pentru investiţia 
“Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vînători Neamţ cu satele arondate şi 
Mănăstirile Secu şi Sihăstria”; 
    - Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;  
     -Prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare ;   
    - Expunerea de motive nr. 6335  din 21.08.2015 a d-nei Maria Petrariu - primarul 
comunei Vînători  Neamţ ;                                                       
    - Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători Neamţ, înregistrat sub nr.6336 din 21.08.2015; 
    - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători Neamţ ; 
     În temeiul art.36, alin, (2) lit.c, ale art.45, alin (3) şi ale art. 124 din Legea nr.215/2001, 
privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
                                                      HOTĂRĂŞTE: 
 
    Art. 1.  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. «   MIHOC OIL” a unor 
suprafeţe de teren însumând 3508 mp, aparţinând domeniului public al comunei Vînători 
Neamţ, pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna 
Vînători Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria”, pe perioada existenţei 
instalaţiilor, şi anume :  

m) Drum acces sat Vînători – 375 m ; 



 
 

n) Fdt. Stamate                    - 200m ; 
o) Fdt. Dumbrava 1              -490 m ; 
p) Fdt. Dumbrava                  - 473 m ; 
q) Fdt. Borcilă                       - 350 m ; 
r) Fdt. Sf. Neculai 1                - 100 m ; 
s) Drum sătesc 3 Lunca         - 225 m ; 
t) Str. Subpodirii                   - 555 m ; 
u)  Fdt. Subpodirii 3                 - 100 m ; 
v)  Fdt. Subpodirii 2                 - 60 m ; 
w) Str. Vartic                          - 80 m ; 
x)  Drum sătesc 2 Nemţişor       - 500 m. 

    Art.2.  Se împuterniceşte primarul comunei Vînători Neamţ pentru ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Art.3.    Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. _____ 
Din 21.08.2015 

 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
                                                                                     Avizat pt. legalitate, 
                                                                                            Secretar, 
                                                                                     Alina – Iuliana Floş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RROOMM ÂÂNNII AA   

JJUUDDEEŢŢUULL   NNEEAAMMŢŢ  
CCOOMM UUNNAA  VVÎÎ NNĂĂTTOORRII   NNEEAAMMŢŢ  

  SSttrr ..  ŞŞtteeffaann  cceell   MM aarr ee,,  nnrr ..117744    
TTeell ..::   ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  

Nr.   6335   din  21.08.2015 
 
 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 
 

    la proiectul de hotărâre  privind atribuirea în folosin ţă  gratuită către SC “MIHOC 
OIL” SRL a suprafe ţei de 3508 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei 
Vînători Neamţ pentru obiectivul de investiţii “Extindere re ţea de distribuţie gaze 

naturale în comuna Vînători Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria” 
 
 

Având în vedere adresa nr. 5823 din 23.07.2015  a  SC „MIHOC OIL” SRL, prin care 
solicită aprobarea ocupării unor terenuri de pe raza comunei Vînători Neamţ ,pentru investiţia 
“Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vînători Neamţ cu satele arondate şi 
Mănăstirile Secu şi Sihăstria”, întrucât această investiţie este în folosul comunităţii, fiind 
finanţată din fonduri europene, propunem consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre în 
forma prezentată. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  RROOMM ÂÂNNII AA   

JJUUDDEEŢŢUULL   NNEEAAMMŢŢ  
CCOOMM UUNNAA  VVÎÎ NNĂĂTTOORRII   NNEEAAMMŢŢ  

  SSttrr ..  ŞŞtteeffaann  cceell   MM aarr ee,,  nnrr ..117744    
TTeell ..::   ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  

Nr.   6336  din  21.08.2015 
                                                                                                                                      

RAPORT   DE   SPECIALITATE  
    la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosin ţă  gratuită către SC “MIHOC 
OIL” SRL a suprafe ţei de 3508 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei 
Vînători Neamţ pentru obiectivul de investiţii “Extindere re ţea de distribuţie gaze 

naturale în comuna Vînători Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria” 
 
 SC „MIHOC OIL” SRL solicită prin adresa nr.5823 din 23.07.2015 aprobarea ocupării 
temporare  a  unor suprafeţe de teren însumând 3508 mp, aparţinând domeniului public al 
comunei Vînători Neamţ, pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea de distribuţie gaze 
naturale în comuna Vînători Neamţ cu satele arondate şi Mănăstirile Secu şi Sihăstria”, pe 
perioada existenţei instalaţiilor, şi anume :  

a) Drum acces sat Vînători – 375 m ; 
b) Fdt. Stamate                    - 200m ; 
c) Fdt. Dumbrava 1              -490 m ; 
d) Fdt. Dumbrava                  - 473 m ; 
e) Fdt. Borcilă                       - 350 m ; 
f) Fdt. Sf. Neculai 1                - 100 m ; 
g) Drum sătesc 3 Lunca         - 225 m ; 
h) Str. Subpodirii                   - 555 m ; 
i)  Fdt. Subpodirii 3                 - 100 m ; 
j)  Fdt. Subpodirii 2                 - 60 m ; 
k) Str. Vartic                          - 80 m ; 
l)  Drum sătesc 2 Nemţişor       - 500 m. 

 Solicitarea vine în scopul realizării unei alte etape a investiţiei menţionate mai sus şi 
care va asigura alimentarea cu gaze naturale a gospodăriilor situate pe străzile de mai sus.  
 Întrucât investiţia se realizează cu fonduri europene şi nu angajează în nici un fel 
comuna din punct de vedere financiar, propunem consiliului local aprobarea dării în folosinţă 
gratuită a suptafeţelor de teren solicitate pentru realizarea reţelei de distribuţie a gazelor 
naturale pe perioada existenţei acestor reţele, având în vedere şi prevederile legii 123/2012 a 
energiei electrice şi gazelor naturale şi ale legii 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
                                                                                     Întocmit, 
                                                                              ing. Dascălu Vasile 



 
 

 
 


