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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
 

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

obiectivul  “Alimentare cu gaze naturale imobile Schit Vovidenia, localitatea M-rea 
Neamţ, com. Vînători Neamţ, jud. Neamţ ” 

 
 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ: 

Având în vedere : 
- Adresa nr. 5899 din 18.11.2016  a  SC „MIHOC OIL” SRL, prin care solicită 

aprobarea ocupării temporare a unor terenuri de pe raza comunei Vînători Neamţ pentru 
investiţia “Alimentare cu gaze naturale imobile Schit Vovidenia, localitatea M-rea Neamţ, 
com. Vînători Neamţ, jud. Neamţ” 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile 
şi completarile ulterioare; 

- Licenţa nr. 1870 din data de 18.10.2013  Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei prin care se aprobă SC «Mihoc Oil» SRL dreptul de desfăşurare a 
activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale; 

- Expunerea de motive nr. 5902  din 21.11.2016 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 acelaşi număr; 

-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” SRL a 
suprafeţei de 20 mp teren aparţinând domeniului public al comunei Vînători Neamţ pentru 
obiectivul “Alimentare cu gaze naturale imobile Schit Vovidenia, localitatea M-rea Neamţ, 
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comuna Vînători Neamţ, jud. Neamţ, pe perioada existenţei instalaţiilor de gaze naturale, 
conform schiţei anexă nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă Contractul cadru de comodat pentru suprafaţa de teren menţionată la 
art.1, conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărîri. 

Art.3 .Se împuterniceşte primarul comunei Vînători Neamţ să semneze Contractul de 
comodat specificat la art. 3.  

Art.4.  Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînatori-Neamţ va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.  

Art.5 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. 61 
Din  29.11.2016                          

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Viorel BACIU                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 14                                          
   Prezenti :  12  
   Pentru  :  12    
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 

 


