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HOTĂRÂREA NR. 57 / 2020 

privind disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului  

” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE 

GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR SI 

CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI IN COMUNELE TOMEȘTI, 

CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 

REȚELEI EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC” 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa extraordinară din data de 15 

septembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 158/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 4251/2020, 

raportul de specialitate prezentată de expertul urbanism al Primăriei com. Sândominic nr. 

4252/2020; 

 

Văzând avizul Comisiei ptr. amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice, arhitectură, agricultură, 

 

Ținând cont de: 

 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 

Luând în considerare prevederile Ordinului MFE 936 din 17.08.2020 pentru aprobarea 

Ghidului solicitantului aferent apelului POIM/859/8/2/ Creșterea gradului de 

interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine/2/Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.  
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În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. f) și g), alin.7 lit. n), art. 139 alin. (3) 

lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a din Codul administrative CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea terenurilor pe parcele aflate în domeniul public/privat al 

UAT Comuna SÂNDOMINIC, județul Harghita pentru realizarea proiectului, iar 

pentru terenurile aflate în proprietatea Statului, administrate de SNCFR, Apele Române 

și CNAIR, să însărcineze primarul comunei Sândominic cu realizarea demersurile 

necesare pentru obținerea acordurilor și avizelor necesare din partea administratorilor 

și/sau deținătorilor de parcele menționate. 

 

Art. 2. Imputernicește primarul comunei Sândominic, pentru semnarea în numele UAT 

Comuna Sândominic, județul Harghita, al Declarației privind disponibilitatea terenurilor 

necesare pentru realizarea proiectului. 

 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Sândominic.  

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sândominic, precum și 

Instituției Prefectului Județului Harghita, în vederea verificării legalității, și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei www.domokos.ro 

în Monitorul Oficial Local al comunei Sândominic. 

 

 

Sândominic, la 15 septembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

                  Bara Zsolt              Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 

http://www.domokos.ro/

