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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.277 

                                  din  9  08  2010 

 
privind: atribuirea în folosinţă gratuită, DISTRIGAZ SUD REŢELE - SC GDF SUEZ 

Energy România SA, pe durata existenţei staţiei de protecţie catodică necesară 

pentru protejarea reţelei locale de gaz metan, a terenului proprietatea publică a 

municipiului Galaţi, în suprafaţă de 1 mp, situat la intersecţia str. Rizer cu str. Traian 

(zona de nord Parc Rizer)   

  

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 276/3 08 2010 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 9 

08 2010; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 91 188/2 08 2010,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 91 190/2 08 2010, al Direcţiei 

Gestiunea Patrimoniului; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere adresa nr.2754/14 07 2010 a SC GDF SUEZ Energy România 

SA ; 

 Având în vedere prevederile art. 19,  alin a), art. 21 alin. (1) şi (2) , art.26 , art. 

90 din Legea gazelor 351/2004 , actualizată; 
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Având în vedere prevederile art. 10 şi art. 36 alin. (1), (2) lit.”c” coroborat cu 

art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1– Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită DISTRIGAZ SUD REŢELE - 

SC GDF SUEZ Energy România SA, pe durata existentei construcţiei – cu destinaţie 

staţie de protecţie catodică - a terenului în suprafaţă de 1 mp amplasat la intersecţia 

str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer). 

 Terenul este individualizat în anexa 1 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 – Atribuirea terenului prevăzut la  art.1, se va face în baza Contractului 

de atribuire în folosinţă gratuită, prevăzut în anexa 2. care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.4 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

Manoliu Mihai 

 
 
 

Contrasemnează 

                                                            Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                             Matei Grigore 
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                                   Anexa 2 

                                              La HCL nr..277/9 08 2010 
 
   
  CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ 
 
 

I.PĂRŢILE 

Municipiul Galaţi în calitate de PROPRIETAR, reprezentat de Primar, ing. 

Dumitru Nicolae 

şi 

DISTRIGAZ SUD REŢELE - SC GDF SUEZ Energy România S.A. în 

calitate de TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ GRATUITĂ, 

reprezentată de Director Achiziţii şi Afaceri Generale – Dl. Jean – Pol 

Monnerat, au convenit asupra încheierii prezentului contract. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata 

existentei construcţiei – cu destinaţie staţie de protecţie catodică - a terenului în 

suprafaţă de 1 mp amplasat la intersecţia str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc 

Rizer),  în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 

...........................: 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.2. Prezentul contract se încheie pe perioada existenţei construcţiilor cu destinaţia  

« staţie de protecţie catodică » 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.3. Obligaţiile proprietarului 

3.1. Să predea titularului dreptului de folosinţă gratuită în baza unui proces-

verbal de predare-primire, terenul în suprfaţă de 1 mp. Procesul-verbal menţionat 

face parte integrantă din prezentul contract. 

3.2. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a titularului 

dreptului de folosinţă gratuită. 
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Art.4. Obligaţiile titularului dreptului de folosinţă gratuită. 

4.1. Să preia de la proprietar, pe bază de proces-verbal, terenul în suprafaţă de 

1 mp amplasat la intersecţia str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc 

Rizer)individualizat pe planul de situaţie anexă la procesul-verbal de predare-

primire 

4.2. Să nu schimbe destinaţia construcţiei, decât în condiţiile legii, schimbarea 

destinatiei atrage  incetarea de drept a contractului . 

 

V. DREPTURILE PĂRŢILOR 

Art.5. Drepturile proprietarului: 

5.1. Exercită dreptul de dispoziţie, în condiţiile legii,asupra terenului  prevăzut la 

art.1. 

Art. 6 Drepturile titularului dreptului de folosinţă gratuită 

6.1. Posedă şi foloseşte terenul atribuit în folosinţă gratuită potrivit destinaţiei sale.  

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.7. Pact comisoriu de grad IV. Contractul poate înceta deplin drept ca urmare a 

revocării de către proprietar a dreptului de folosinţă, în cazul în care titularul 

dreptului de folosinţă nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, 

fără a mai fi necesară o prealabilă înştiinţare şi fără a mai fi necesară intervenţia 

instanţelor de judecată.  

 

VII. FORŢA MAJORĂ 

Art.8. Forţa majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de 

răspundere partea care o invocă. 

 

VIII. LITIGII 

Art.9. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor 

soluţiona pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părţi. 

Art.10. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluţionare 

instanţei judecătoreşti competente. 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

Art.11. În litigiile privitoare la dreptul de folosinţă gratuită, în instanţă, titularul 

acestui drept va sta în nume propriu. 
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Art.12. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul 

dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia să arate instanţei cine este titularul  

dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. În litigiile 

cu terţii, referitoare la dreptul de proprietate, titularul dreptului de folosinţă gratuită 

are obligaţia de a arăta instanţei cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul 

dreptului de folosinţă gratuită răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile 

cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea 

acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de folosinţă gratuită. 

Art.13. Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit 

de ambele părţi. 

Art.14. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 

     

  PROPRIETAR 
 

 TITULAR AL DREPTULUI DE 
FOLOSINŢĂ GRATUITĂ 

   

MUNICIPIUL GALAŢI  
DISTRIGAZ SUD REŢELE  

SC GDF SUEZ Energy România SA 
   

P R I M A R, 
Ing. Dumitru Nicolae 

 Director Achiziţii Servicii Generale 
Jean – Pol Monnerat 

   
Director Direcţia Economică, 

Ec. Doina Stamate 
 SECŢIA SERVICII GALAŢI 

Şef Serviciu - Ivaşcu Manuela 
   
   

Director 
Direcţia Gestiunea Patrimoniului, 

Ing. Mariana Vrânceanu 
  

   
   

Şef Serviciu Contencios Juridic 
Cj. Costache Nicolae 

  

   
 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă 

Manoliu Mihai 
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PROCES – VERBAL 

de predare primire 

Nr. ………………/…………..2010 

   ANEXA NR.1 la Contractul de Atribuire în Folosinţă Gratuită nr. 

 
MUNICIPIUL GALAŢI predă DISTRIGAZ SUD REŢELE - SC GDF SUEZ 

Energy România SA, în folosinţă gratuită – pe durata existenţei construcţiei cu 
destinaţie staţie de protecţie catodică – terenul proprietatea publică a municipiului 
Galaţi, în suprafaţă de 1 mp situat la intersecţia str. Rizer cu str. Traian (zona de 
nord Parc Rizer)   

Prin HCL nr. …………………., s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită, GDF 
SUEZ Energy Romania, pe durata existenţei construcţiei cu destinaţie staţie de 
protecţie catodică – a terenului proprietatea publică a municipiului Galaţi, în 
suprafaţă de 1 mp situat la intersecţia str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc 
Rizer)   

Terenul proprietatea publică a municipiului Galaţi, este individualizat pe planul 
de situaţie anexat prezentului proces – verbal şi se transmite în folosinţă gratuită, pe 
durata existenţei construcţiei cu destinaţie staţie de protecţie catodică, GDF SUEZ 
Energy Romania, de la data semnării prezentului proces – verbal. 

   
           

PROPRIETAR 
 

 TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ 
GRATUITĂ 

   

MUNICIPIUL GALAŢI  DISTRIGAZ SUD REŢELE 
SC GDF SUEZ Energy România SA 

   

P R I M A R, 
Ing. Dumitru Nicolae 

 
DIRECTOR ACHIZIŢII SERVICII 

GENERALE 
Jean – Pol Monnerat 

   
Director Direcţia Economică, 

Ec. Doina Stamate 
 SECŢIA SERVICII GALAŢI 

Şef Serviciu - Ivaşcu Manuela 
   
   

Director 
Direcţia Gestiunea 

Patrimoniului, 
Ing. Mariana Vrânceanu 

  

   
   

Şef Serviciu Contencios 
Juridic 

Cj. Costache Nicolae 
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