ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 65/25.06.2020
privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
în suprafață de 240 mp, situată în Municipiul Gherla, str. Victoriei,
pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale
Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiului
Gherla privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafată de 240 mp situată
în Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Statia de Reglare de Sector Gaze Naturale;
Examinând referatul de aprobare nr. 8720 din 19.06.2020 întocmit de Primarul Municipiului
Gherla, raportul de specialitate nr. 9011/25.06.2020 al Direcției de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului;
Văzând avizul favorabil al Comisiei de Urbanism și avizul favorabil al Comisiei Juridice ale
Consiliului Local;
În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ, Art. 129 alineatul 6 litera a), și Art. 196,
alineatul 1 litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, precum și în temeiul Art. 138 alineatul 2
litera d) din Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Delgaz Grid SA, societate care desfășoară
servicii publice de distribuire a gazelor naturale, a unui teren în suprafață de 240 mp, situat în
Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale, având
numarul de inventar 138 din Anexa 1 la inventarul terenurilor care alcatuiesc domeniul public al
Municipiului Gherla și valoare de inventar a întregului imobil de 912966 lei cu suprafața totală de
13565 m.
Art.2 Durata pentru care se acordă folosința gratuită este durata existenței și funcționării
Stației de Reglare de Sector Gaze Naturale din str. Victoriei, perioada în care Delgaz Grid SA îsi
asuma asigurarea tuturor măsurilor necesare pazei și protecției obiectivului și suportă toate
cheltuielile de întreținere necesare.

Art.3 Atribuirea în folosință gratuită a imobilului mai sus specificat este destinată derulării
unui proiect de reabilitare a Statiei de Reglare de Sector Gaze Naturale din str. Victoriei, Municipiul
Gherla.

Art.4 Termenul convenit pentru predarea-primirea imobilului este data aprobării
Consiliului Local al Municipiului Gherla. Neîndeplinirea obligațiilor asumate atrage după sine
posibilitatea retragerii dreptului de atribuire în folosință gratuită a imobilului ce face obiectul
prezentei hotărâri.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executivă
a Municipiului Gherla și Delgaz Grid SA.
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