
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr. MOL/3721 din 24.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a unor capacități energetice de distributie, precum și instituirea unui

drept de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către SC Delgaz Grid SA

Consiliul Local al comunei Sărata, întrunit in ședintă ordinară în data de…………….;
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr.3721/1 din 24.11.2021,

de Raportul de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.
7475 din 24.11.2021, precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;

În baza prevederilor:
- Art. 12 alin.(2), (3) și (4) , art.14, art. 46 alin (2) din Legea nr.123/2012 , a energiei electrice şi a

gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 205/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor
pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice; art.129
alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. n) și ale art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:
- adresa nr. 37017 din 22.06.2021 a DELGAZ Grid, înregistrată sub nr. 3681 din 22.06.2021 ;
- adresa  nr. 68938 din 19.11.2021 a DELGAZ Grid, înregistrată sub nr. 7488 din 24.11.2021 ;

În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă transferul cu titlu gratuit către  SC Delgaz Grid SA a unor capacități energetice de
distributie, PTA 4 Sarata 20/0,4 KV, 100 KVA, situate pe strada Dealu Nou ( DS 1866, DS 1966/1, DCL
1531) , după cum urmează:
 L.E.A. 0,4 KV conductor  TYIR 50+3x50+16 = 547 m;
 L.E.S. 0,4 KV conductor ACYAbY 3x70+35 mm2 = 42 m (din care 12 m amplasati pe stâlpi);
 L.E.S. 0,4 KV conductor ACYAbY 3X50+25 mm2 =35 m
 Stalpi beton armat SE 4 = 8 buc.
 Stalpi beton armat SE 10 = 6 buc.
 Suprafata ocupată de stâlpi = 14 mp

Art.2. Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit și dreptul de servitute cu titlu gratuit asupra instalației și
terenului pe care este amplasată capacitatea energetică de distributie prevăzută la art.1 ,pe toată
durata de existență a acesteia, în favoarea SC Delgaz Grid SA.
Art.3. Hotărârea Consiliului Local Sărata nr. 71/8.11.2021 privind aprobarea   predării în folosință
gratuită în exploatare a unor capacități energetice de distributie,  pre-cum și a unui dreptul de uz cu titlu
gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către  SC Delgaz Grid , până la preluarea acestora cu
titlu legal, se abrogă.
Art.4. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la
instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Primarul comunei Sărata prin compartimentele de specialitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta
hotărâre.
Art.6.Prin grija Secretarului general al comunei Sărata, prezenta hotărâre se comunica Instituţiei
Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii , Primarului comunei , Delgaz Grid, precum și
spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității
deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Irina Argatu Cristina Sandu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr. 3721/1 din 24.11.2021

Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui
proiect de hotărâre privind aprobarea   transferului cu titlu gratuit în exploatare a unor
capacități energetice de distributie,  precum și a unui drept de uz cu titlu gratuit și a unui
drept de servitute cu titlu gratuit,  către  SC Delgaz Grid SA, pentru motivarea căruia
înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.7475 din 24.11.2021, al compartimentului urbanism  , prin care  se
motivează în drept si în fapt necesitatea si opotunitatea adoptării proiectului de hotărâre;
În baza prevederilor:
- Art. 12 alin.(2), (3) și (4) , art.14, art. 46 alin (2) din Legea nr.123/2012 , a  energiei
electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 205/2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de
distribuţie a energiei electrice;   art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. n) și ale art.139 alin.(3)
lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Luând în considerare: adresa  nr. 37017 din 22.06.2021 a DELGAZ Grid, înregistrată sub
nr. 3681 din 22.06.2021,adresa  nr. 68938 din 19.11.2021 a DELGAZ Grid, înregistrată sub nr.
7488 din 24.11.2021 .

Propun Consiliului Local al comunei Sărata abrogarea HCL nr. 71/8.11.2021 -privind aprobarea
predării în folosință gratuită în exploatare a unor capacități energetice de distributie,  pre-cum și
a unui dreptul de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către  SC Delgaz
Grid , până la preluarea acestora cu titlu legal și adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea   transferului cu titlu gratuit în exploatare a unor capacități energetice de distributie,
precum și a unui drept de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit,  către  SC
Delgaz Grid SA în forma prezentată.

Primar,
Irina ARGATU



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI SARATA
COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 7475 din 24.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit în exploatare a unor capacități energetice de
distributie,  precum și a unui drept de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit,

către  SC Delgaz Grid SA

Subsemnatul, Filip Alexandru-Constantin, referent cu atributii de urbanism din cadrul Primăriei comunei
Sărata

Având în vedere:
- HCL nr. 71/8.11.2021 -privind aprobarea   predării în folosință gratuită în exploatare a unor capacități

energetice de distributie,  pre-cum și a unui dreptul de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu
gratuit, către  SC Delgaz Grid , până la preluarea acestora cu titlu legal - care se propune spre abrogare ;

- necesitatea asigurarii accesului la reteaua de distributie a energiei electrice a obiectivului “Construire
locuinta protejata pentru persoane cu dizabilitati” si a imobilelor din vecinatatea capacitatilor energetice.

- adresa  nr. 37017 din 22.06.2021 a DELGAZ Grid, înregistrată sub nr. 3681 din 22.06.2021 ;
- adresa  nr. 68938 din 19.11.2021 a DELGAZ Grid, înregistrată sub nr. 7488 din 24.11.2021 ;

În baza prevederilor:
- Art. 12 alin.(2), (3) și (4) , art.14, art. 46 alin (2) din Legea nr.123/2012 , a  energiei electrice şi a

gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 205/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea
în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice;   art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.
n) și ale art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

Constat că sunt îndeplinite condițiile impuse de lege pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind
transferul cu titlu gratuit în exploatare a unor capacități energetice de distributie,  precum și a unui drept de uz cu
titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către  SC Delgaz Grid SA, capacități situate pe strada
Dealu Nou ( DS 1866, DS 1966/1, DCL 1531), PTA 4 Sarata 20/0,4 KV, 100 KVA – rezervor si statie de
pompare apa, dupa cum urmeaza:
 L.E.A. 0,4 KV conductor  TYIR 50+3x50+16 = 547 m;
 L.E.S. 0,4 KV conductor ACYAbY 3x70+35 mm2 = 42 m (din care 12 m amplasati pe stâlpi);
 L.E.S. 0,4 KV conductor ACYAbY 3X50+25 mm2 =35 m
 Stalpi beton armat SE 4 = 8 buc.
 Stalpi beton armat SE 10 = 6 buc.
 Suprafata ocupată de stâlpi = 14 mp

Considerăm legal, necesar și oportun  proiectul de hotărâre  nr. 3721 din 24.11.2021 privind aprobarea
transferului cu titlu gratuit în exploatare a unor capacități energetice de distributie,  precum și a unui drept de uz cu
titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către  SC Delgaz Grid SA - inițiat de către primarul comunei
, ca urmare îl avizăm favorabil pentru a putea fi  discutat și aprobat DE URGENȚĂ la ședința ordinară din data de
26.11. 2021.

Referent,
Filip Alexandru-Constantin


