
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.MOL/25 din 01.04.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de uz și servitute pentru 63 mp în favoarea DELGAZ GRID  SA,
pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe ,

localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău,,

Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău,întrunit în ședință ordinară din data de ......
Având în vedere:
- referatul de aprobare  nr.25/1 din 01.04.2022 al primarului comunei , prin care se susține
necesitatea și oportunitatea aprobării dreptului de uz și servitute pentru 63 mp în favoarea DELGAZ
GRID  SA,  pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea
Sărata, comuna Sărata, județul Bacău,,;raportul de specialitate nr.1892 /01.04.2022 ,al
compartimentului urbanism prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea
adoptării proiectului de hotărâre ;avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sărata;
În baza prevederilor :
- 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, cu modificările și completările ulterioare ; 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.
art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația publică,
republicată ;
Luând în considerare:
- solicitarea S.C. Electro Univers S.R.L. Iași înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.1735 din
25.03.2022 și Proiectul nr.7/2022, întocmit de S.C. Electro Univers S.R.L. Iași ;
În temeiul art.136 alin.(1) și ale  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 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 63 m.p., din care
8 mp reprezintă suprafața necesară pentru amplasarea stâlpilor proiectați, situată în sat Sărata,
comuna Sărata,  identificată conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Instituirea dreptului de uz și servitute se face în vederea executării lucrării ”Extindere rețea
energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău,, ,
conform proiectului nr.7/2022, întocmit de S.C. Electro Univers S.R.L. Iași.
Art.3. Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului se realizează cu titlu gratuit pe
durata de existenţă a instalațiilor.
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. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata, prin compartimentul
urbanism și amenajare teritoriu.
Art.6. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului
Judetului Bacău , primarului comunei, compartimentului nominalizat la art.4  , precum și spre
cunostința 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
Argatu Irina Cristina Sandu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.25/1 din 01.04.2022

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, judeţul Bacău
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 privind

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 instituirea
unui drept de uz și servitute pentru 63 mp în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A., pentru
motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.1892 /01.04.2022 ,al compartimentului urbanism;
- 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, cu modificările și completările ulterioare ; 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.

- solicitarea S.C. Electro Univers S.R.L. Iași înregistrată la Primăria comunei Sărata sub
nr.1735 din 25.03.2022;

- Proiectul nr.7/2022, întocmit de S.C. Electro Univers S.R.L. Iași ;

Propun consiliului local 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 63 m.p., situat în sat Sărata, comuna Sărata.

Instituirea dreptului de uz și servitute se face în vederea executării lucrării”Extindere
rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea Sărata, comuna Sărata,
județul Bacău,, , conform proiectului nr.7/2022, întocmit de S.C. Electro Univers S.R.L. Iași.

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

Primar,

Argatu Irina



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI SĂRATA
COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Str. Statiunii, nr. 38, tel./fax 0234214866; CIF 16360499; e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro

Nr.1892 din 01.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind instituirea unui drept de uz si servitute in favoarea

S.C. Delgaz Grid S.A. pentru 63 mp

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

Având în vedere:
- cererea inregistrata la U.A.T. Comuna Sarata sub nr. 1735/25.03.2022 inaintata de numitul Chitescu Ioan, re-
prezentant al S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L. pentru S.C. DELGAZ GRID S.A. prin care solicita Consiliului
Local Sarata aprobarea prin horarare privind acordarea dreptului de uz si servitute pentru lucrarea SC DELGAZ
GRID SA “Extindere retea energie electrica zona Glodeanu Gheorghe , loc. Sarata, com. Sarata, jud. Bacau”
asupra unui teren proprietate publica in suprafata de 63 mp ocupata definitiv de retelele electrice proiectate din
care 8 mp reprezinta suprafata necesara pentru amplasarea stalpilor proiectati.
- memoriu tehnic si planurile de situatie cu retelele electrice existente si proiectate (plansele E 01, E02a, E02b)
la proiect  nr. 07/2022 elaborate de SC ELECTRO UNIVERS SRL IASI

În baza prevederilor:
-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, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (1) ,alin. (2) lit.c) si lit. d), alin. (6) lit.a) alin. (7) lit.n) si ale art. 139 alin. (3) lit.g) din Ordonanța
de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;
- Hotararii Consiliului Local al comunei Sarata nr. 47/2009 privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc

domeniul public al comunei Sarata, judetul Bacau, modificata si completata prin hotararile adoptate ulterior
de catre Consiliul Local al comunei Sarata;

- Hotararii Consiliului Local al comunei Sarata nr. 14/2021 privind modificarea si completarea inventarului
bunurilor apartinand domeniului public al comunei Sarata

Constat ca sunt indeplinite conditiile impuse de lege pentru initierea unui proiect de hotarare in Consiliul
Local Sarata privind instituirea/ acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ GRID SA
pentru lucrarea “Extindere retea energie electrica zona Glodeanu Gheorghe , loc. Sarata, com. Sarata, jud.
Bacau” asupra unui teren proprietate publica in suprafata de 63 mp ocupata definitiv de retelele electrice
proiectate din care 8 mp reprezinta suprafata necesara pentru amplasarea stâlpilor proiectați. ,– inițiat de către
primarul comunei , ca urmare îl avizăm favorabil pentru a putea fi  discutat și aprobat  la ședința ordinară din
luna aprilie 2022.

Intocmit, Referent
Filip Alexandru Constantin


