
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA  
COMUNA SURDILA GRECI 
CONSILIUL LOCAL 
  
                                           H O T Ă R Â R E A 

Nr. 56 
Din 29.11.2019 

 
                 Privind:modificarea si completarea  art.1. din H.C.L. nr.25/ 31.05.2019  privind stabilirea 
limitei mimime şi maxime a cuantumului indemnizaţiei prin negociere  pentru folosinţa unui teren la 
nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Surdila Greci.  
 
 Consiliul Local Surdila Greci, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinara  la data de 29.11.2019;  
 Având în vedere :   

-  raportul primarului comunei; 
            -  avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local al comunei Surdila Greci  respectiv ,Comisia 
pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control; 
           -  prevederile   Legii  nr.123/ 10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
            In conformitate cu   art. 2 şi   art. 3  alin „1”, „2”  „3”  din H. G .R  
 nr. 1240 / 12.12.2012 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 convenției cadru, precum şi a regulilor procedurale 
pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora. 
 
            In temeiul  art.139 alin.1 si ale art.196 alin.(1) lit.”a”din  O.U.G. nr. 57 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
           Art.1. Se aproba modificarea si completarea  art.1. din H.C.L. nr.25/ 31.05.2019  privind stabilirea 
limitei mimime şi maxime a cuantumului indemnizaţiei prin negociere  pentru folosinţa unui teren la nivelul 
Unităţii Administrativ Teritoriale Surdila Greci, care va avea urmatorul continut: 
           „ Se stabileşte  preţul  chiriei între limita minimă  de 1,1 lei/luna/m.p si limita maximă de 1,3 
lei/luna/m.p” la inchirieri terenuri pentru foraje  sonde , realizarea instalatiilor tehnologice la sonde  si 
inchirierea pentru orice alte lucrari ”  astfel: 

-  1,3 lei/luna/mp pentru suprafetele inchiriate  pentru primele  12 luni, inclusiv; 
-  1,1 lei/luna/mp pentru suprafetele inchiriate  incepand cu a 13-a luna de contract si pana la finele 

acestuia. 
- Orice prelungire de contract se va taxa in aceeasi situatie ca pentru un nou contract. 

            Art.2 . Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă  
publică prin afişare şi va fi comunicată celor interesaţi.  
 
 Preşedinte de şedinţă,                                      Contrasemneaza secretarul comunei 
  Butiseaca Neculai                                                                   SURDILA GRECI, 
                 Dumitru Gina 
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PRIMAR, 
IONEL  MEIROŞU 

 



 
 
 

 
 


