
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind acordul Consiliului local al Comunei Șaru Dornei, pentru ocuparea temporară 

de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ a suprafeței de 0,5294 ha teren,
proprietatea publică a Comunei Șaru Dornei, în vederea implementării proiectului 

“Conductă  transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8323 din 14.11.2017, a primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava ;
- raportul nr. 8324 din 14.11.2017, întocmit de  secretarul comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- raportul de avizare nr. 8628 din 28.11.2017, al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

- raportul de avizare nr.  8629 din 28.11.2017, al comisiei  pentru învăţământ, sănătate şi  familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii   a Consiliului local al comunei
Șaru Dornei, jud. Suceava;

- raportul de avizare nr. 8630 din 28.11.2017, al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică
şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  a
Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

Având  în  vedere  adresa  nr.  3383  din  14.11.2017  transmisă  de  către  S.N.T.G.N.  Transgaz  S.A
Mediaș,  înregistrată la Primăria comunei Șaru Dornei sub nr. 8320 din 14.11.2017;

Ţinând seama de prevederile art. 861 alin. (3) din Noul Cod Civil,  precum și faptul că terenurile
forestiere  propuse  a  fi  ocupate  temporar  nu  fac  obiectul  vreunui  litigiu  pentru  reconstituirea  dreptului  de
proprietate aflat pe rolul instanțelor judecătorești, conform legilor de retrocedare  în vigoare;

În conformitate cu prevederile  art. 112, art. 113 și art. 130  din Legea  123/2012  a energiei electrice
şi a gazelor naturale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. d) şi art. 115
alin.  (1)  lit.  b)  din Legea 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările  şi  completările
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Consiliului local al Comunei Șaru Dornei își exprimă acordul pentru ocuparea  temporară, de
către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ în vederea realizării obiectivului de investiție ”Conductă de transport
gaze  naturale   Câmpulung  Moldovenesc  -  Vatra  Dornei”,  a  suprafeței  de  0,5294  ha  de  teren  cu  vegetație
forestieră, proprietatea publică a Comunei Șaru Dornei, administrată prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, defalcată
astfel:

- U.P. I , u.a. 63D, Suprafață ocupată – 0,3234 ha,
- U.P. I , u.a. 63E, Suprafață ocupată – 0,0753 ha,
- U.P. I , u.a. 64A, Suprafață ocupată – 0,1307 ha.

 Art.   2. Acordul prevăzut la art. 1, este condiționat de obligația S.N.T.G.N. Transgaz S.A Mediaș de a
respecta procedura de ocupare temporară  a suprafețelor de teren cu vegetație forestieră conform legislației în
vigoare, sens în care va întreprinde demersurile pentru depunerea  la  autoritățile  competente a documentelor
necesare pentru ocuparea temporară a unor suprafețe din fondul forestier  şi se va ocupa de obținerea avizelor şi
autorizaţiilor  necesare.



Art.    3. S.N.T.G.N.  Transgaz S.A Mediaș  va achita toate  costurile  aferente ocupării  temporare a
suprafeței de teren cu vegetație forestieră menționată la art.1, conform  fișelor tehnice de transmitere întocmite de
către O.S.Vatra Dornei, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre și a Ordinului nr. 694/2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor
băneşti.

Art. 4. Acordul exprimat la art. 1 este valabil pentru o perioada de zece ani.
Art.   5. Odată cu încheierea lucrărilor  de bază specifice Proiectului  ”Conductă de transport  gaze

naturale   Câmpulung  Moldovenesc  -  Vatra  Dornei”,  S.N.T.G.N.  Transgaz  S.A Mediaș  va  lua  măsuri  pentru
aducerea  suprafețelor  de  teren  afectate de  lucrări  la  starea  iniţială,  prin  realizarea  de  lucrări de  curăţare,
amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata
execuţiei,  în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr.13/2015.
Art.  7. Primarul  comunei  şi  compartimentul  de  specialitate  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile

prezentei hotărâri,  iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,              Contrasemnează,
    Secretar,

                                       Ovidiu-Dumitru LOSTUN                                        Negrea Ştefan 
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