
 

ROMANIA 
RO 547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel./ Fax 0265 – 712412 
zagar@cjmures.ro  

 

HOTĂRÂREA 

Din 30.05.2013 
Cu privire la  acordul privind folosirea drumului De 8044   

si  inchirierea suprafetei de 7.283  mp  pasune  societatii Nationale de gaze 
 naturale Romgaz S.A-Sucursala Medias 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL  ZAGAR 

JUDETUL MURES 

 

 

Având în vedere: 

- cererea Sociatăţii  ROMGAZ nr. 7545/29.04.2013   – Sucursala Mediaş SA  înregistrtă sub nr. 
733/08.058.2013  prin care solicită acordul privind folosirea drumului De 8044 si închirierea   suprafetei 

de 7.283 mp pasune situat in T 45 / Ps 8090  pentru” Lucrari pregatitoare provizorii ,foraj si probe de 

productie la sonda 210 Laslau Mare” 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică 

Tinând  seama de Expunerea de motive  şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Zagar. 

 In  temeiul prevederilor art. 36 alin (8) şi  ale art. 45 (1) coroborat cu art. 123 alin 1-3 din Legea nr. 

215/2001 privind  administraţia publică locală  republicată cu modificările şi completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

 Art.1.- Se aprobă folosirea drumului De 8044 si închirierea   suprafetei de 7.283 mp pasune situat 

in T 45 / Ps 8090  pentru” Lucrari pregatitoare provizorii ,foraj si probe de productie la sonda 210 

Laslau Mare”aparţinând domeniului public al comunei Zagar, societatii Nationale de gaze naturale 

Romgaz S.A-Sucursala Medias  

Art.2.- Primarul comunei se va ocupa de ducerea la îndeplinire a  hotărârii. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului comunei Zagar , judeţul Mureş la: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, 
- Primarului comunei Zagar 

- SNGN ROMGAZ Mediaş –Sucursala Mediaş 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
FARCASANU MARIA  

 

Contrasemneaza  

Secretar 

Maria Cosmina ONET 

 



 

 

ROMANIA 
RO 547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 – 712412 
zagar@cjmures.ro  

 

PROIECT  

HOTĂRÂREA 

Din 30.05.2013 
Cu privire la  acordul privind folosirea drumului De 8044   

si  inchirierea suprafetei de 7.283  mp  pasune  societatii Nationale de gaze 
 naturale Romgaz S.A-Sucursala Medias 

 

 
 

 

 

PRIMARUL COMUNEI   ZAGAR 

JUDETUL MURES 

 

 

Având în vedere: 

- cererea Sociatăţii  ROMGAZ nr. 7545/29.04.2013   – Sucursala Mediaş SA  înregistrtă sub nr. 
733/08.058.2013  prin care solicită acordul privind folosirea drumului De 8044 si închirierea   suprafetei 

de 7.283 mp pasune situat in T 45 / Ps 8090  pentru” Lucrari pregatitoare provizorii ,foraj si probe de 

productie la sonda 210 Laslau Mare” 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică 

Tinând  seama de Expunerea de motive  şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Zagar. 

 In  temeiul prevederilor art. 36 alin (8) şi  ale art. 45 (1) coroborat cu art. 123 alin 1-3 din Legea nr. 

215/2001 privind  administraţia publică locală  republicată cu modificările şi completările ulterioare: 
 

 

P R O P U N E  

 

 

 

 Art.1.- Aprobarea  folosirii  drumului De 8044 si închirierea   suprafetei de 7.283 mp pasune situat 

in T 45 / Ps 8090  pentru” Lucrari pregatitoare provizorii ,foraj si probe de productie la sonda 210 

Laslau Mare”aparţinând domeniului public al comunei Zagar, societatii Nationale de gaze naturale 

Romgaz S.A-Sucursala Medias  

Art.2.- Primarul comunei se va ocupa de ducerea la îndeplinire a  hotărârii. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului comunei Zagar , judeţul Mureş la: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, 
- Primarului comunei Zagar 

- SNGN ROMGAZ Mediaş –Sucursala Mediaş 

 

PRIMAR  

Cornel Adrian TANTAREANU 



 

                                                 

 

 

 

 
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

Cu privire la  acordul privind folosirea drumului De 8044   
si  inchirierea suprafetei de 7.283  mp  pasune  societatii Nationale de gaze 

 naturale Romgaz S.A-Sucursala Medias 

 

 

   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre      

cu privire la la  acordul privind folosirea drumului De 8044  si inchirierea suprafetei 
de 7.283  mp  pasune  societatii Nationale de gaze naturale Romgaz S.A-
Sucursala Medias  

  Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 

resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
  

.  
 

SECRETAR 

ONET MARIA COSMINA  

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Cu privire la  acordul privind folosirea drumului De 8044   
si  inchirierea suprafetei de 7.283  mp  pasune  societatii Nationale de gaze 

 naturale Romgaz S.A-Sucursala Medias 

 

 

 

     
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre      

cu privire la la  acordul privind folosirea drumului De 8044  si inchirierea suprafetei 
de 7.283  mp  pasune  societatii Nationale de gaze naturale Romgaz S.A-
Sucursala Medias  

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de specialitate  
este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

 

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN         MARIA COSMINA ONET  
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