
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 40 din 30 iunie 2022  
privind constituirea dreptului de uz și de servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea 

domeniului public și subtraversarea unor drumuri de exploatare și de interes local, în cadrul 
obiectivului “Conductă de transport gaze naturale Techirghiol - Ovidiu” 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 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) art. 109  lit. a) și c), art. 112, art. 113 alin.(1), art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 

123/2012  a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) art. 3, alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 
Ținând cont de Adresa Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. 

Mediaș nr. 48877/20.06.2022, înregistrată la Primăria comunei Topraisar cu nr. 5874/21.06.2022 
prin care solicită transmiterea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren către S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. până la finalizarea efectuării lucrărilor aferente proiectului “Conducta de transport 
gaze naturale Techirghiol - Ovidiu”.     

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală 

d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică 
locală 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din 
data de 30 iunie 2022, adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1. Se constituie de către Consiliul local al comunei Topraisar, în calitate de 
administrator al domeniului public al comunei Topraisar, un drept de uz și servitute de 
trecere subterană cu titlu gratuit, în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze 
Naturale “Transgaz” S.A. Mediaș pentru amplasarea conductei de transport gaze naturale 



pentru lucrarea “Conductă de transport gaze naturale Techirghiol - Ovidiu”, pe suprafața 
totală de 662 mp, după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

Identificare 
teren Adresa Locație 

teren 

Suprafața 
afectată 

-mp- 

Categoria 
de 

folosință 
Parcela 

1. DE 216 Domeniu public Topraisar 93 DE DE 216 
2. DE 163 Domeniu public Topraisar 63 DE DE 163 
3. DE 160 Domeniu public  Topraisar 173 DE DE 160 
4. DE 129/14 Domeniu public Topraisar 45 DE DE 

129/14 
5. DE 67/20 Domeniu public Topraisar 88 DE DE 67/20 
6. DE 67/11 Domeniu public Topraisar 44 DE DE 67/11 
7. DE 62 Domeniu public Topraisar 44 DE DE 62 
8. DE 49 Domeniu public Topraisar 112 DE DE 49 
           

Art. 2. Drepturile conform art. 1 din prezenta hotărâre sunt acordate pentru o 
perioadă ce va acoperi întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcții și respectiv 
durata de existență a conductei de transport gaze naturale “Conductă de transport gaze 
naturale Techirghiol - Ovidiu”.     

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de uz și servitute, conform Anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.   Se mandatează primarul comunei Topraisar să semneze în numele și pe 
seama Consiliului local al comunei Topraisar contractul de uz și servitute.   

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Topraisar, prefectului județului Constanța, S.N.T.G.N. Transgaz 
S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  
www.primariatopraisar.ro     
 
 
.    
   
                                                                                                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Marian TUDOSE 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/


 
  

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 40/30.06.2022 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mîinii individual 
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL 

0 Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție Voturi necesare 8 

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 
2 Numărul consilierilor locali în funcție 14 
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13 
4 Numărul voturilor “PENTRU” 13 
5 Numărul voturilor “ÎMPOTRIVĂ” Voturilor “ABȚINERE” se 

numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ” 
0 

6 Numărul voturilor “ABȚINERE” 0 
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1 
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0 

9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, 
neavând drept de vot 0 

 


