
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL  IALOMIŢA 

HOTǍRÂRE
  privind aprobarea executării lucrărilor de investitie de utilitate publică  “Conducte si instalaţii pentru
punerea în exploatare a sondelor 1 Fulga şi  1 Sălcii, 1 Merii şi 1 Lipia – Lot Ialomiţa” de către S.N.G.N.

ROMGAZ S.A.  pe teritoriul  comunei Coşereni 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, având în vedere :

- proiectul de hotărâre nr. 18/06.05.2020 si  referatul de motivare  întocmit de primarul comunei, cu 

nr. 74/06.05.2020 în calitate  de iniţiator

- adresa cu nr. 10409/04.05.2020   prin care SNGN ROMGAZ SA   solicita acord pentru realizarea  

lucrarilor de investitii   pe terenul comunei Coşereni, cu plata unei despagubiri,

- raportul  de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Coşereni nr. 75/06.05.2020;

- avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 90 si 92 din 18.05.2020 ;

Tinând cont de :

- prevederile art. 109, 112 si 113 alin. (1)-(7) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a 

gazelor naturale;

-  prevederile art. 621 si 755 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil,

- prevederile art. 3 din HG nr. 1240/ 2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi 

termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra 

proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum

şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului 

de plată a acestora,

- prevederile art. 362, alin.(1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019  privind 

Codul administrativ, adoptǎ  prezenta 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art. 1 Se acordă dreptul de folosinţă si ocupare temporară asupra suprafetei de 6500 mp teren  situat 

pe teritoriul comunei Coşereni (650 m lungime si  10 m lăţimea culoarului de lucru),  teren cu categoria de 

folosinţă pasune, în favoarea SNGN   ROMGAZ SA   pentru realizarea  lucrărilor de montare a unei 

conducte colectoare de gaze naturale, la o adâncime de 1,1 m în cadrul proiectului “Conducte si instalaţii 

pentru punerea în exploatare a sondelor 1 Fulga şi  1 Sălcii, 1 Merii şi 1 Lipia – Lot Ialomiţa” . 



Art. 2 Dreptul de folosinţă si ocupare temporară  se acordă cu  plata  unei despăgubiri de 3 lei/ mp , 

respectiv  19.500 lei  conform art. 113 din Legea 123/ 2012 si se exercita pe toată durata de  derulare a 

lucrărilor, dar nu mai târziu de 30.11.2020.

Art. 3 Se însărcinează primarul comunei Coşereni cu aducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei 

hotărâri, împreună cu personalul din aparatul de specialitate.

     Art. 4 Prezenta hotărâre  va fi comunicată persoanelor  interesate  si va fi adusă a cunoştinţă publică, 

prin grija secretarului comunei Coşereni.

 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       TOMA  ANTON          SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 
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