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HOTĂRÂRE NR. 98 / 15 decembrie  2021  
privind predarea cu titlu gratuit in favoarea  Del Gaz Grid SA  a conductelor, echipamentelor si 

instalatiilor aflate in   proprietatea comunei Cicârlău, din  momentul  punerii  în functiune  a 

acestora, pe  toata durata  concesiunii  

      
 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures,]ntruni ]n sedint[ ordinar[ ]n data de  15 

decembrie  2021, având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

  

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

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 

administrative ;  

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau, referatul de aprobare al primarului nr. 

7526  /2021,  raportul compartimentului de resort nr. 7527 /2021 si  referatul compartimentului juridic nr. 

7528 /2021 ; 

 Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul  consiliului local ; 

- Hotărârea Consiliului Local Cicârlău   Nr.  65  din   6 octombrie  2021 privind aprobarea 
demarării  procedurilor pentru punerea in functiune a  conductelor de gaz din localitatea Ilba, comuna 
Cicârlău ; 

- Hotărârea Consiliului Local Cicârlău      Nr.  74 /2021 privind aprobarea  încheierii unui Act de 
partaj  voluntar  pentru conductele  de distributie a gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna 
Cicârlău, judetul Maramures cu Asociatia   de Gaz  comunală Cicârlău;  Actul de partaj  voluntar  nr. 
55/2021  prin care au  fost preluate   conductele de distributie   a gazelor naturale  din  localitatea Ilba , 
comuna Cicârlău, judetul Maramures de la Asociatia  de gaz comunală Cicârlău;  

- Hotararea Consiliului Local Cicarlau nr. 87/2021  privind   completarea domeniului privat; 
- Contractul privind  executia de lucrari nr. 2209/19.11.1998  încheiat între  SC IMI SA Baia Mare, 

Primăria Cicârlău si  Asociatia  de gaz Cicârlău, Actul aditional nr.2209/19.11.1998; 
- Adresa  nr. 56391/22.09.2021  a Del Gaz Grid S.A. referitoare la punerea in functiune  a 

conductelor  de distributie  a gazelor naturale din localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul  Maramures;   
-Expertiza tehnică  privind starea  tehnică de calitate a unor tronsoane  de conductă de 

polietilenă (PE) din cadrul retelei de distributie  gaze naturale, din localitatea Ilba, comuna Cicârlău, 
judetul Maramures nr. 6/19.03.2018  întocmită de către  dr. Ing. Moldovan Emil Marius;  
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- Raportul de expertiză tehnică și la memoriul de prezentare realizat de S.C. Ofrim Consulting 
S.R.L. pentru rețeaua de distribuție gaze naturale din localitatea Ilba, comuna Cicârlău, jud. Maramureș; 

- Contractul de lucrări nr. 5619/05.11.2021 încheiat cu  SC OFRIM CONSULTING SRL  pentru 
executarea lucrărilor de remediere si curatare conducte de gaz metan in localitatea Ilba si procesul 
verbal de receptie la terminarea lucrărilor  nr. 7501/14.12.2021 ; 

-  Expertiza tehnica  a obiectivului  Înfiintare  distributie  de gaze naturale in localitatea Ilba, 
comuna Cicarlau , judetul Maramures întocmita   de catre ing. expert tehnic  Claudiu Buruian,  în 
completare la  expertiza tehnică nr. 6/19.03.2018,   realizată ca urmare  a  remedierii neconformitatilor    
constatate  în raportul de evaluare  tehnica  efectuat  de catre Del Gaz Grid SA , evaluare  considerată 
pertinentă, fiind asumate rezultatele si recomandările acesteia ; 

 Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local;  
În temeiul : Legii nr. 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale,  art. 129 alin 1 si  2  

li b, c si d , art. 139 alin 1 si  2, art.196 alin 1, lit a ,  art. 349 si  363  din OUG nr. 57/  2019 privind codul 
administrative, cu modificările si completarile ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂSTE  
 

Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită  de catre comuna Cicarlau   a retelei de distributie  
a gazelor naturale din localitatea Ilba, comuna Cicarlau către Del Gaz Grid S.A. Targu Mures, în 
vederea  întretinerii, dezvoltării, extinderii  si racordării  solicitantilor la reta , din momentul  punerii in 
functiune, pe toată durata concesiunii , asigurând totodată dreptul de uz, de servitute si accesul 
operatorului in mod gratuit pe toată durata concesiunii/ existentei si functionării obiectivelor/ conductelor 
de distributie . 

(2) Comuna Cicarlau îsi exprimă acordul irevocabil, fără alte pretentii patrimoniale  sau 
nepatrimoniale ulterioare,  cu privire la  folosirea obiectivelor/conductelor care fac obiectul prezentei  
hotărâri de catre Del Gaz Grid S.A .Targu Mures , pentru extinderea  sistemului de distributie  si 
racordarea terților.  

 (3) Comuna Cicarlău recunoaste dreptul de  folosintă  cu titlu gratuit al Del Gaz Grid  S.A Targu 
Mures asupra terenurilor din proprietatea unității administrativ teritoriale ocupate de  obiectivele aferente 
sistemelor de distributie  a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum si asupra terenurilor 
necesare organizării de santier pe durata  realizării oricăror lucrări de  exploatare, modernizare, 
înlocuire, retehnologizare/ reabilitare, întretinere a obiectivelor/ conductelor  de gaze naturale;  

Art. 2 Se împuterniceste Primarul comunei Cicarlau  , domnul Sorin Lupse   pentru  semnarea 
procesului verbal de  predare –preluare în exploatare a retelei de distributie a gazelor naturale  din 
localitatea Ilba , comuna Cicarlau.   

Art. 3  Prezenta hotarare se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la  legalitate 

    - Primarului comunei  Cicârlău 

     - Compartimentului contabil  

     - Del Gaz Gris SA Targu Mures  

    - Secretarului general al comunei Cicârlău și aparatului de specialitate al primarului 

   -   Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

                     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNAT  
      Radu Ovidiu BALAN                                  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   
                                                                                                                       Georgela POP   
                                                                  
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 15 decembrie   2021 , cu următoarele 
voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru    13 
Voturi împotrivă  


