
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.4707 din 04.08.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata;          
Având în vedere:
- referatul compartimentului urbanism și amenajare teritoriu nr.4706 din 04.08.2021;
- solicitarea S.C. Energo Prest S.R.L.  înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.4496 din 27.07.2021;
- Proiectul nr.17/2021, întocmit de S.C. Electroprest S.R.L.;
- prevederile art.12 alin.(1), alin.2 lit.a) și lit.c), alin.(3), alin.(4) și art.14 din Legea energiei electrice și a

gazelor naturale nr.123/2012;
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și lit.d), alin.(6) lit.a) alin.(7) lit.n) și ale art.139 alin.(3) lit.g) din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul art.136 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUN:
Art. 1.Se aprobă instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz

Grid S.A., asupra unui teren proprietate publică a comunei Sărata, în suprafață totală de 1
m.p.,  situat  în  sat  Sărata,  comuna  Sărata,   identificat  conform  anexei  care  face  parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Instituirea  dreptului  de  uz și  servitute se face în  vederea  executării  lucrării  ”Realizare
condiții  de  coexistență  pentru  instalare  pe  stâlpii  LEA  a  unei  rețele  de  telecomunicații
realizată cu fibră optică, în comuna Sărata, județul Bacău”, conform proiectului nr.17/2021
întocmit de S.C. Electroprest S.R.L..

Art. 3.Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului se realizează cu titlu gratuit pe
durata de existenţă a instalațiilor.

Art. 4.Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata, prin compartimentul
urbanism și amenajare teritoriu.

Art. 5.Prezentul Proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința Consiliului
Local al comunei Sărata, județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică conform legii.

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
              Argatu Irina     Comănescu Teodor – Adrian


