
HOTĂRÂREA NR.22 
PRIVITOR LA: darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a unui 
teren în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al orașului Băbeni, 

către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA 
 
 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 22 decembrie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 doamna 
consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă pentru luna 
decembrie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 19344/15 decembrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 19347/15 decembrie 2020 al compartimentului Administrarea 
domeniului public prin care se propune darea în folosință gratuită, pe durata 
existenței construcției a unui teren în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului 
public al orașului Băbeni în vederea derulării de către Societatea Națională de 
Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA a obiectivului de investiții ”Adaptare la 
teren SRM Băbeni” prin care se va instala o nouă stație de reglare măsurare gaze 
pentru alimentarea orașului Băbeni; 

Văzând cererea nr.56284/06 octombrie 2020 a Societății Naționale de 
Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA, cu sediul în Mediaș, Piața C.I. Motaș, 
nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Primăria orașului Băbeni nr.15893/09 octombrie 
2020 prin care solicită atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței 
construcției stație de reglare măsurare gaze pentru alimentarea orașului Băbeni, a 
terenului în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al orașului Băbeni, 
teren situat în orașul Băbeni, Intrarea Stației de gaze, nr.1; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 19348/15 
decembrie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  
 În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.287 
alin.(1) lit.d), art.349-351 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art.109, art.113și 
art.138 alin.(2) lit.d) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor 
naturale, cu modificările și completările ulterioare;                               
 În baza art.139, alin.(3) lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările, cu  15  voturi pentru, 
adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. – (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței 
construcției a unui teren în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al 
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orașului Băbeni, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 
”TRANSGAZ” SA cu sediul în Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, în vederea 
derulării obiectivului de investiții ”Adaptare la teren SRM Băbeni”, prin care se va 
instala o nouă stație de reglare măsurare gaze pentru alimentarea orașului Băbeni. 
 (2) Terenul prevăzut la alin.(1) este identificat prin planul de situație anexă la 
prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 
 Art.2. -  Se împuternicește primarul orașului Băbeni, domnul Bogdan Ștefan, 
să semneze contractul de dare în folosință gratuită a bunului prevăzut la art. 1. 
 Art.3. – Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul compartimentului Administrarea domeniului public, iar secretarul 
general al orașului va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului orașului Băbeni, 
domnului Bărbuși Darius Alexandru, compartimentului responsabil cu punerea în 
executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și 
pe pagina de internet a instituției. 
  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

              Maria BĂLAȘA    Contrasemnează pentru legalitate,      
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