
 
           

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor pentru instalarea unui dispozitiv de 

protejare a rețelelor de distribuție gaze naturale 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.06.2022, 

urmare a adresei înregistrată de SC Delgaz Grid SA la Consiliul Județean Botoșani cu               

nr. 10855/14.06.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.11410 din 

21.06.2022, prin care se propune eliberarea acordului proprietarului pentru instalarea unui dispozitiv de 

protejare a rețelelor de distribuție gaze naturale, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului și Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală nr. 11411 din 21.06.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumentelor istorice 

și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a), lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu art. 109, art. 113 alin. (1), alin. (2), art. 135 și art. 138 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, 

 în temeiul art. 173 alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

h ot ă ră ș t e : 
 

 Art.1 Județul Botoșani, prin Consiliului Județean Botoșani, își exprimă acordul în vederea 

efectuării lucrărilor pentru instalarea unui dispozitiv de protejare a rețelelor de distribuție gaze naturale, 

pe terenul domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 59, județul 

Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani și Societății Comerciale Delgaz Grid SA, municipiul Târgu Mureș, bd. Pandurilor    

nr. 42, județul Mureș, cu obligativitatea acesteia de a anunța Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, mun. Botoșani, str. Maxim Gorki nr.4, cu 48 ore înainte de începerea 

lucrărilor, care se vor desfășura pe terenul din mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 59. 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

   PREȘEDINTE             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI          Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 

 
 

Botoșani, 

Nr. 137 din 27.06.2022 



      CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 

                  Anexa la H.C.J. nr. 137 din 27.06.2022 
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