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HOTĂRÂRE
privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRID S.A. pe durata
existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei de 199 mp teren domeniu public, necesara
pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Proiect de Interes Comun de Modernizare a
rețelei de energie electrică - CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network)
– Vol. 4.6.1 – PTA 2 Razboieni, com. Razboieni, jud. Neamt“
Consiliul Local al comunei R\zboieni, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa ordinară, online, din
data de 25 februarie 2022, ora 12.00;
Av=nd `n vedere prevederile :

- art. 129 alin. 2 lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 12 alin (2) lit. a si alin. 14 din Legea nr. 123/2012, a energiei electrice si a gazelor naturale
actualizata;
- Legii nr.213/l998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
}in=nd cont de:

- referatul de aprobare al primarului Comunei Razboieni in calitatea sa de initiator, inregistrat
sub nr. 26/15.02.2022;
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul financiar din cadrul aparatului de
specialitate al primarului cu nr. 25/15.02.2022 ;
- adresa transmisa de DELGAZ GRID S.A., prin care solicita atribuirea in folosinta gratuita a
unei suprafete de 199 mp pentru amplasarea a 55 stalpi beton si amplasarea liniilor electrice
subterane noi, apartinand domeniului public al comunei Razboieni pentru realizarea investitiei
“Proiect de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrică - CARMEN
(Carpathian Modernization of Energy Network) – Vol. 4.6.1 – PTA 2 Razboieni, com.
Razboieni, jud. Neamt”, in favoarea DELGAZ GRID S.A.;
- avizul favorabil nr. 6/25.02.2022, înregistrat sub nr. 37/25.02.2022 al Comisiei pentru
activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină.
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1),art.136 alin.(1) si ale art.139 alin.(1), art. 155 alin. 4 [i
art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanta de urgenta nr.57 din 03 Iulie 2019,privind Codul Administrativ;

HOT|R|{TE :
Art. 1 - Se aproba dreptul de uz si servitute catre DELGAZ GRID S.A. pe durata existentei
capacitatii energetice, a suprafetei de 199 mp, teren apartinand domeniului public al comunei
Razboieni, potrivit Anexei nr.l - parte integranta din prezenta hotarare, in scopul executarii
lucrarii “Proiect de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrică CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) – Vol. 4.6.1 – PTA 2
Razboieni, com. Razboieni, jud. Neamt “, astfel:
- definitiv 55mp pentru amplasarea a 55 stalpi de beton joasa tensiune;
- definitiv 144 m2 pentru amplasarea cablurilor subterane de 0,4 kV si 0,23 kV.
Art. 2 - Se aproba Contractul pentru suprafata de teren mentionata la art. 1, conform anexei nr.
2, parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 3 - Se imputerniceste primarul comunei Razboieni sa semneze Contractul specificat la art.
2.
Art. 4 - Primarul prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 5 - Prezenta hot\r=re se comunic\ Institu]iei Prefectului-Jude]ului Neam], `n vederea
exercit\rii controlului cu privire la legalitate [i se aduce la cuno[tin]\ public\, prin grija
secretarului general al comunei R\zboieni.
Pre[edinte de [edin]\,
Constantin M|Z|RIANU

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

Nr. 5 din 25 februarie 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.
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