ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 34/02.06.2021
privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către SC DELGAZ GRID SA pe durata
existenţei capacităţii energetice, asupra unor terenuri proprietate publică a
comunei Bogdăneşti
Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată, ale art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din
Codul Civil;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit.c şi d, alin. 6 lit.a şi alin. 7 lit.n, art. 286 alin. 1 şi 4,
coroborate cu ale art. 155 alin. 5 lit. c din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) art. 12, art. 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 132/2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) art. 858 – art. 875 din Codul civil al României aprobat prin Legea nr. 287/2009,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de:
a) Studiul de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţelele
electrice existente în zonă a obiectivului de investiţii Modernizare drum comunal
DC89 şi străzi în localitatea Bogdăneşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui,
elaborat de către PROING SERV SRL Vaslui;
b) Certificatul de urbanism nr. 259/02.06.2021 eliberat de către Consiliul judeţean
Vaslui;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare al iniţiatorului – Primarul comunei Bogdăneşti;
b) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
c) Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Bogdăneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. 1 , alin. 3, lit. g, coroborat cu art. 196 alin. 1 lit.a
din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
Dorobanţu Ion, primarul comunei Bogdăneşti,
PROPUN:
Art.1. Se aprobă acordarea dreptului de uz şi de servitute, cu titlu gratuit, asupra
unor suprafeţe de 5 mp aparţinând domeniului public al comunei Bogdăneşti, către SC
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DELGAZ GRID SA, suprafeţe ce vor fi ocupate definitiv de fundaţiile a 5 (cinci) stâlpi
electrici.
Art.2. Se împuternicește domnul Ion Dorobanțu, primarul comunei Bogdănești să
ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei, Prefectului județului Vaslui,
Consiliului judeţean Vaslui, precum şi către SC DelGaz Grid SA, și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
https://www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti, 02.06.2021

P.
Primar ,
Ion DOROBANŢU

Avizează ,
Secretar general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute înfavoarea
S.C.DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a comunei
Bogdăneşti

În scopul executării lucrărilor de relocare a 5 stâlpi situaţi pe drumul comunal
DC89 în vederea realizării condiţiilor de coexistenţă cu liniile electrice aeriene şi a
menţinerii calităţii şi indicatorilor tehnici ai energiei electrice, este necesar ca asupra
unor terenuri din zonă, ocupate definitiv, să se instituie un drept de uz şi servitute în
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.
Astfel, pentru suprafaţa de 5,00 mp, ce va fi ocupată definitiv pentru amplasarea a
cinci stâlpi, se va institui dreptul de uz şi de servitute, cu titlu gratuit pe durata
capacităţii respective.
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane
fizice sau juridice, se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor
autorizaţiei de înfiinţare şi de licenţe, care beneficiază de drept de uz pentru executarea
lucrărilor energetice, pentru asigurarea funcţionării normale şi drept de servitute de
trecere subterană, de suprafaţă şi aeriană pentru instalarea de echipamente aferente
capacităţii energetice proiectate.
Având în vedere că obiectivul proiectat este unul dintre cele prevăzute în Legea
nr. 132/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, se impune instituirea
acestor drepturi.
Faţă de cele prezentate, rog domnii consilieri să se pronunţe prin vot.

Inițiator,
Primarul comunei Bogdăneşti,
Ion Dorobanţu
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică
a comunei Bogdăneşti
Proiectul de hotărâre prezentat de domnul Primar al comunei Bogdăneşti se
referă la instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public al comunei, pentru S.C. DELGAZ GRID S.A.,
la obiectivul ,,Realizarea condiţiilor de coexistenţă DC89 şi străzi din Bogdăneşti,
comuna Bogdăneşti, cu liniile electrice aeriene“ amplasate pe aliniamentul
drumului comunal DC89.
Motivaţia legală rezidă din prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr.
123/2012 - Legea energiei electrice şi gazelor naturale, care stipulează că:
,,Dreptul de uz şi servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter
legal.... şi se exercită fără înscriere în Cartea Funciară pe toată durata existenţei
capacităţii energetice...”.
De asemenea, conform art. 12, alin. 4 din acelaşi act normativ:
„Dreptul de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor
administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu
gratuit, pe toată durata existenţei acestora”.

În consecinţă, recomand adoptarea proiectului de hotărâre.

Inspector principal,
Responsabil cu urbanismul,
Aristotel Oana -Gabriela
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor

RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local,
analizând :
- proiectul de hotărâre privind dreptul de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID
asupra a 5 mp teren aflat pe domeniul public, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu
Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte
condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu

respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a
administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil
pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate
în proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
08.06.2021
Preşedinte,
Codreanu Ionel
Ioan
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Secretar,
Puf
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire,
protecţia mediului, comerţ si urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local,
analizând :
- proiectul de hotărâre privind dreptul de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID
asupra a 5 mp teren aflat pe domeniul public , iniţiat de către d-l primar Dorobanţu
Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte
condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu

respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a
administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil
pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate
în proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
08.06.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Coca

Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu
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HOTĂRÂRE nr. 34/09.06.2021
privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către SC DELGAZ GRID SA pe durata
existenţei capacităţii energetice, asupra unor terenuri proprietate publică a
comunei Bogdăneşti
Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată, ale art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din
Codul Civil;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
d) art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit.c şi d, alin. 6 lit.a şi alin. 7 lit.n, art. 286 alin. 1 şi 4,
coroborate cu ale art. 155 alin. 5 lit. c din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) art. 12, art. 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 132/2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) art. 858 – art. 875 din Codul civil al României aprobat prin Legea nr. 287/2009,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de:
c) Studiul de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţelele
electrice existente în zonă a obiectivului de investiţii Modernizare drum comunal
DC89 şi străzi în localitatea Bogdăneşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui,
elaborat de către PROING SERV SRL Vaslui;
d) Certificatul de urbanism nr. 259/02.06.2021 eliberat de către Consiliul judeţean
Vaslui;
Luând act de:
d) Referatul de aprobare al iniţiatorului – Primarul comunei Bogdăneşti;
e) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
f) Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Bogdăneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. 1 , alin. 3, lit. g, coroborat cu art. 196 alin. 1 lit.a
din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Bogdăneşti adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă acordarea dreptului de uz şi de servitute, cu titlu gratuit, asupra
unor suprafeţe de 5 mp aparţinând domeniului public al comunei Bogdăneşti, către SC
DELGAZ GRID SA, suprafeţe ce vor fi ocupate definitiv de fundaţiile a 5 (cinci) stâlpi
electrici.
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Art.2. Se împuternicește domnul Ion Dorobanțu, primarul comunei Bogdănești să
ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei, Prefectului județului Vaslui,
Consiliului judeţean Vaslui, precum şi către SC DelGaz Grid SA, și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
https://www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti, 09.06.2021

Preşedinte de şedinţă ,
Petrică CERNAT

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ

