
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
  

HOTARÂRE  

 

privind aprobarea acordarii dreptului de uz pentru suprafaţa de 240 mp  şi dreptului 
de servitute pentru suprafaţa de 2500 mp, teren aparţinând domeniului public al 

comunei Vînători Neamţ în favoarea S.C DELGAZ-GRID ROMÂNIA S.A 
 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
 -Expunerea de motive nr. 495 din 02.02.2017  a  primarului comunei  Vînători 
Neamţ, d-na Maria Petrariu ; 
 -Raportul de specialitate al  Compartimentului  Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători Neamţ, înregistrat sub acelaşi număr;  
 Avizul comisiilor de specialitate din  cadrul Consiliului Local; 
 -prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; 
 -prevederile art.12 alin.(2), lit. a), c) şi alin. (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice şi a gazelor naturale; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c) si d), art. 45 alin. (3), ale art.124 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

      Art.1   Se acorda dreptul de uz pentru suprafaţa de 240 mp, teren apartinand 
domeniului public al comunei Vînători Neamţ în vederea  amplasarii a 240 stâlpi din 
beton, in favoarea SC „DELGAZ – GRID” S.A, potrivit Anexei  la prezenta hotărâre parte 
integranta a acesteia. 
 Art.2  Se acorda dreptul de servitute pentru suprafaţa de 2500 mp teren (100 mp 
pentru culuar de protecţie şi siguranţă  a LES 1 Kv şi 2400 mp teren pe un traseu de 8 km, 
unde se vor monta cablurile torsadate pentru transportul energiei electrice), aferente PTA 
2 şi PTA 4 Vînători Neamţ, teren aparţinând domeniului pubic al comunei, in favoarea SC 
DELGAZ – GRID SA România, potrivit Anexei la prezenta hotărâre parte integranta a 
acesteia. 
 



       Art.3    Se acordă SC „DELGAZ – GRID” S.A. Româia, dreptul de acces gratuit la 
locul de amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru executarea 
lucrărilor şi dreptul de acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor 
pentru retehnologizări, reparaţii, revizii si avarii.  
       Art.4   Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar pe durata 
executării lucrărilor la starea existentă la începerea lucrărilor şi să refacă împrejmuirile în 
cazul în care acestea au fost afectate.  
       Art.5    Se imputerniceste Primarul comunei Vînători Neamţ, ca prin aparatul de 
specialitate, sa avizeze executarea lucrarilor aferente retelelor de energie electrica pe 
terenurile proprietatea comunei Vînători Neamţ,  judetul Neamţ.  

              Art.6    Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 
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Presedinte de şedinţă: 
Consilier,  Vasile BÎRLIBA 

                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                    Secretar, 
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