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HOTĂRÂREA NR.54  
 

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A.. asupra unei 

suprafeţe de teren situată în  localitatea Bivolari ,comuna Dobarceni  

 

Consiliul Local al comunei Dobarceni , judetulBotosani 

 

Având în vedere: 
-Adresa S.C. DELGAZ GRID S.A. nr. 1894 /28.04.2022, prin care solicită acordarea dreptului de uz și 
de servitute asupra unei suprafețe de teren situată în Dobârceni ; 

-Referatul nr. 162/24 08 2022 al  compartimntului achizitii prin care se propune acordarea dreptului de 

uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren situată în Dobârceni ; 

-Raporul de aprobare  a Primarului comunei  Dobârceni  înregistrat cu nr. 163/24 08 2022; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Dobârceni , întocmite în vederea avizării 

proiectului de hotărâre:  

-Prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) , lit. b) și lit. c) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 

alin. (1) lit. a) și lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) și alin. (6) din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se aprobă dreptul de uz și de servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A, 

pe durata realizării lucrărilor necesare, asupra: 

- suprafeței de 1 mp teren aparţinând domeniului public al comunei Dobarceni l o c a l i t a t e a  

B i v o l a r i   pe DS 54 (DC24), Alimentare cu energie electrică a stației de pompare a apei uzate SPAU4 

în localitatea Bivolari, comuna Dobârceni, județul Botoșani, în vederea amplasării unui  stâlp  conform 

planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART. 2 – Se aprobă Contractul – Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei 

nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 – Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiţia ca lucrările efectuate să nu afecteze 

carosabilul. 

ART. 4 – După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea iniţială prin grija 

constructorului. 

ART. 5 – Titularul dreptului de uz și de servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții 

lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr.  35/31 05 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru 

lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizare pe proprietatea domeniului public al comunei 

Dobârceni, județul Botoșani, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, 

aleilor și spațiilor verzi. 

ART. 6 – Primarul Comunei  Dobârceni  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  

ART. 7 – Hotărârea va fi comunicată Primarului Comunei Dobârceni ,  Delgaz Grid SA.  

 

 

 

 



ART. 8 – Prin grija Secretarului General al comunei  Dobârceni  prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituției Prefectului –  pentru verificarea legalității. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

PROFIREANU NICULINA   SECRETARUL GENERAL  
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