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                         H O T Ă R Â R E 

Nr.64 din 09.07.2021 

privind schimbarea concesionarului aferent contractului de concesiune a serviciului de 

distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni, județul Neamț 

 

  Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

  Având în vedere: 

- Prevederile contractului de concesiune  a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna 

Tămășeni, județul Neamț nr. 19 din 30.01.2004 

-Procesul verbal de predare-primire nr. 225928 din 04.12.2018, prin care Comuna Tămășeni, prin 

efectul legii, a preluat de la Ministerul Energiei calitatea de concedent al serviciului public de 

distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni, județul Neamt 

-Hotararea nr. 1 din 14.09.2020 privind divizarea partiala a societatii MIHOC OIL S.R.L. în 

condițiile proiectului de divizare din data de 31.05.2020, publicat în M. Of. partea a IV, nr. 2697 

din 10.08.2020 

-Dispozițiile art. 239, coroborate cu art. 237-238 din legea 287/2009, privind codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare 

-Prevederile art. 105, alin. (1), lit. b) din legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii 

  Luând act de: 

-referatul de aprobare nr. 5411 din   30.06.2021 a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea sa de 

iniţiator;  

-raportul de specialitate  nr. 5412 din  30.06.2021 al compartimentului de specialitate cu atribuţii 

în domeniu;  

-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local   

  În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d),  și alin. (7), lit.n) , ale art. 139, ale art. 140, alin. (1), 

precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta, 

     HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se aprobă schimbarea concesionarului aferent contractului de concesiune a serviciului de 

distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni, județul Neamț,  nr. 19 din 30.01.2004, calitatea 

de concesionar transferându-se  de la MIHOC OIL S.R.L, actualul concesionar, către FM GAZ 

S.R.L. 

Art.2.Se împuternicește Primarul Comunei Tămăşeni să semneze, în numele şi pe seama Comunei 

Tămăşeni, actul adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 19 din 30.01.2004, conform anexei 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3.Secretarul comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

ȘTEFAN ANTONICĂ                                   Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 






