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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 37 DIN 31.07.2020 
 

privind  aprobarea instituirii unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A.,  

pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, Județul Bacău, suprafață 

ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, în Loc. Dealu Perjului  

(DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare grup măsura,  

Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)” 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice în 

ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.07.2020; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 440/29.06.2020, prin care S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A., cu sediul în Târgu Mureș, 

solicită aprobarea instituirii unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A., 

pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - Expunerea de motive a primarului Comunei, înregistrată la nr. 176/24.07.2020, privind necesitatea 

aprobării instituirii unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A., pentru 

suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, precum și Proiectul de hotărâre inițiat 

și semnat de către primar;  

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 177/24.07.2020, la Proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea instituirii unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A.,  

pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești;         

         - prevederile art. 12, alin. (2), lit. a) și c), ale art. 109, lit. a) și c), ale art. 111, alin. (1) și ale           

art. 130, alin. (2), lit. h) din Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 181, 182
 
și respectiv, 183

 
din 

31.07.2020.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, 

alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. g), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197,     

alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         ART. 1 – (1) Se aprobă instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ 

GRID” S.A., pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, Județul Bacău, 

suprafață ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, în Localitatea 

Dealu Perjului (DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare grup 

măsura, Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)”. 

         (2) Planul de situație întocmit de S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A. se anexează la prezenta hotărâre. 

 

         ART. 2 - Se aprobă instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” 

S.A., pentru suprafața de 215,00 mp, teren aflat la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a legilor 
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funciare, cu proprietari neidentificați, în scopul întocmirii și eliberării titlului de proprietate – autor def. 

Curteanu Gh. Ion, cu moștenitor def. Curteanu Gheorghe. 

 

         ART. 2 - Se aprobă Contractul-cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

         ART. 3 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija 

constructorului. 

         Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, in condițiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, potrivit 

competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului 

judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 5 - Primarul Comunei Oncești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.      

 

         Art. 6 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -    ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                                 SECRETAR GENERAL, 

                       PAVEL LIVIU                                              OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


