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H O T Ă R Â R E
Nr.27 din 09.06.2020

privind modificarea anexei la HCL nr.8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept
de uz,asupra unei suprafete de teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în

favoarea SC DELGAZ GRID SA, , în condițiile modificarii amplasamentului LEA .

Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț,întrunit în ședință ordinară în data de 09.06.2020
Luând în considerare referatul de aprobare a domnului Lucaci Ştefan , Primarul comunei Tămăşeni
nr.3159/03.06.2020, raportul de specialitate nr.3160/03.06.2020 , întocmit de doamna Chile Lenuţa-
Gabriela, Responsabil urbanism si amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului
comunei și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliul local
În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr.
123/2012;
În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c” şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale
art. 139, alin.3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. .8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de
uz,asupra unei suprafete de teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC
DELGAZ GRID SA , , în condițiile modificarii amplasamentului LEA,conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1)Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate,Primarului com.Tămășeni,compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului și se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al com.Tămășeni.

(2)Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice
locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

ANTONICĂ ȘTEFAN Secretarul general al comunei Tămășeni,
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