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HOTĂRÂRE 
NR.:06/14.03.2019 

Privind constituirea dreptului de folosință gratuită a SNTGN Transgaz SA Mediaș asupra 
suprafețelor de teren aparținând domeniului public al Comunei Ulieș în scopul finalizării 
lucrărilor de Pregătirea conductei ø28 Seleuș-Cristur-Bățani în vederea transformării în 

conductă godevilabilă-etapa 2B, jud. Harghita 
 
 

 Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 14 martie 
2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Convocatorul întocmit în limba română nr.: 45/S/08.03.2019; Convocatorul întocmit în limba 
maghiară nr.: 46/S/08.03.2019; Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies nr.: 
35/S/05.02.2019, Proiectul de Hotărâre nr.: 36/S/05.02.2019; Procesul-verbal de afișare a 
proiectului de Hotărâre nr.: 47/S/08.03.2019; Avizul de legalitate nr.: 65/S/12.03.2019; 
Raportul de specialitate al compartimentului de cadastru nr.: 51/S/11.03.2019; Avizul 
comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția 
mediului și turism nr.: 79/S/14.03.2019; 

Hotărârea Guvernului nr.: 14/1999 anexa nr.: 56 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Comunei Ulieș; 

Adresa Consiliului Județean Harghita nr.: 2733/07.02.2019; 

Adresa nr.: DRFT/4769/25.01.2019 a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” SA Mediaș 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 113 al. (1)-(2) și art. 130 al. (2) lit. h). din Legea 123/2012 energiei electrice şi a gazelor 
naturale cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 3 al. (4) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 862, coroborat cu art. 866 și cu art. 874 din Codul Civil republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 8 al. (1) lit. b). din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 1 al. (2) și art. 3 al. (1) lit. c). din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 
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Art. 1 al. (2) lit. f1). din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilitate publică republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit. a). coroborat cu art. 124, art. 45 al. (3) şi art. 115 alin. 
(1), lit. b) din Legea nr.: 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită către SNTGN Transgaz SA a suprafețelor de 
teren al Comunei Ulieș până la finalizarea efectuării lucrării „Pregătirea conductei ø28 
Seleuș-Cristur-Bățani în vederea transformării în conductă godevilabilă-etapa 2B, jud. 
Harghita”. 

Art. 2. În îndeplinirea prezentei Hotărâri SNTGN Transgaz SA va exercita un drept 
corespunzător dreptului de servitute pentru executarea lucrării de „Pregătirea conductei ø28 
Seleuș-Cristur-Bățani în vederea transformării în conductă godevilabilă-etapa 2B, jud. 
Harghita” pentru o durată de 30 de zile, pe suprafața de 150 m2, din UAT Ulieș, Tarla 45, 
Parcela DE 746. 

Art. 3.  La data începerii lucrărilor SNTGN Transgaz SA va notifica aparatul de specialitate a 
primarului comunei Ulieș pentru încheierea unui proces-verbal de predare-primire, însoțit de 
fotografii. Nu pot fi începute lucrările înainte de încheierea procesului-verbal de predare-
primire. În cazul în care lucrările se încep înaintea lucrărilor de predare primire, Primarul 
comunei ulieș va încheia un proces-verbal de constatare a stării imobilului înaintea începerii 
lucrărilor, act care va fi opozabil SNTGN Transgaz SA. 

Art. 4. După îndeplinirea lucrărilor SNTGN Transgaz SA va notifica aparatul de specialitate a 
Primarului Comunei Ulieș pentru încheierea unui proces-verbal de primire-predare la care se 
vor atașa fotografii. 

Art. 5. SNTGN Transgaz SA este răspunzător pentru deteriorarea bunurilor cauzate cu ocazia 
îndepliniri lucrărilor. Daunele aparente vor fi consemnate în procesul-verbal de restituire și se 
vor remedia în termen de maximum două săptămâni de la data semnalării lor. 

Art. 6. În privința viciilor ascunse SNTGN Transgaz SA este răspunzător conform 
prevederilor codului civil privind contractul de antrepriză. 
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Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se însărcinează Primarul 
comunei Ulieș și Secretarul comunei Ulieș. 

Art. 8. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de 
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la 
instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică: 
• Institutiei Prefectului – județul Harghita; 
• Primarului comunei Ulieș; 
• SNTGN Transgaz SA. 
• Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și la pagina de internet al comunei 

Ulieș. 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 ORBAN BALAZS Persoana desemnată cu atribuții de 
  SECRETAR 
  Fazakas Laszlo 


