
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ;  

d) art. 16 alin (2), art. 20 alin (1) lit. b, art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

e) Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) HGR nr. 1.240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind 

condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a 

drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de 

obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a 

regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a 

despăgubirilor şi a modului de plată a acestora 

g) adresa nr. 7167 din 20.04.2021 a Societății Naționale de Gaze Naturale 

Romgaz SA. 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) avizul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini, adoptă prezenta 

hotărâre:  
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H O T Ă R Â R E 
pprriivviinndd mmooddiiffiiccaarreeaa  aarrtt..  11  aall  HHoottăărrâârriiii  nnrr..  8800//22002200  pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  pprreețțuulluuii  ppeennttrruu  ooccuuppaarreeaa  

tteemmppoorraarrăă  aa  tteerreennuulluuii    nneecceessaarr  rreeaalliizzăărriiii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  ””IInnssttaallaațțiiii  TTeehhnnoollooggiiccee  ddee  

ssuupprraaffaațțăă  llaa  ssoonnddeellee  11  HHeerrllaa  șșii  11  DDrrăăcceennii”” 

  



Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 80/2020 privind 

stabilirea prețului pentru ocuparea temporară a terenului  necesar realizării 

obiectivului de investiții ”Instalații Tehnologice de suprafață la sondele 1 Herla și 1 

Drăceni” care va avea următorul cuprins: 

Art. 1. Se stabilește pretul de 5 lei/m.p/an, pe o perioadă de 2 ani de zile 

pentru ocuparea temporară a suprafeței de 2910 mp teren ce aparține domeniului 

privat al comunei Mălini, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Instalații 

Tehnologice de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni” 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din 

cadrul aparatului propriu specialitate.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 

al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și 

Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei.  
 

 

Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează  

Vasile UNGUREANU Secretar general 

 Vasile NOROCEL 
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