
       R O M A N I A 
   JUDETUL  PRAHOVA 
 COMUNA TIRGSORU VECHI  
   CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  

privind darea in folosinţa gratuita către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  Medias a unor 
terenuri din patrimoniul comunei Tirgsoru Vechi în vederea executării lucrărilor aferente 

amplasarii statiei de protecție catodice  Crângul lui Bot 

Văzând expunerea de motive a d-lui primat Nicolae Dragan referitoare la darea in folosinţa 
gratuita către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  Medias a unor terenuri din patrimoniul comunei 
Tîrgșoru Vechi în vederea executării lucrărilor aferente amplasarii unei statii de protecție catodice 
in zona Crangul lui Bot; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 21, 25 litera b, 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea Gazelor nr. 351/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, hotaraste: 

 
Art.1 –Aprobă darea în folosinţă gratuită pe durata functionarii obiecivului ”Statie de 

protecție catodica Crangul lui Bot” către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
TRANSGAZ S.A.  Medias a  urmatoarelor suprafete de teren: 

-0,5 m.p., teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, Tarlaua 24  Ps  143,  necesar amplasarii 
unui stalp de beton pentru alimentare aeriana a statiei de protectie catodica; 

-1,0 m.p., teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, Tarlaua 24  Ps  143, necesar amplasarii 
unei statiii de protectie catodica in locatia Crangul lui Bot (sat Strejnicu); 

-0,25 m.p., teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, Tarlaua 24  Ps  143,  necesar 
amplasarii unei prize de potential montata pe conducta in dreptul statiei de protectie catodica; 

-0,25 m.p., teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, Tarlaua 24  Ps  143,  necesar 
amplasarii unei prize de potential in dreptul prizei anodice orizontale; 

Art.2 –Aprobă darea în folosinţă gratuită pe perioada executarii lucrarilor a urmatoarelor 
suprafete de teren: 

-40 m.p., teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, Tarlaua 24  Ps  143,  necesar amplasarii a 
unui cablu electric ce alimenteaza statia de protecție catodica ; 

-140 m.p. teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, Tarlaua 24  Ps  143,  necesar realizarii unei 
prize anodice orizontale si conexiunea acesteia la statia de protectie catodica. 

Art.3-  Primarul comunei Tirgsoru Vechi, dl Dragan Nicolae, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.4- Cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul 
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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