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H O T  A R  A R  EA NR. 6 din data de 28 IANUARIE 2021 
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitude catre S.C. DELGAZ 

GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren de 153,5 mp, aparţinând domeniului public al 
Comunei Urechesti pentru executia lucrarilor „Modernizare LEA JT aferentă PTA 1 

Cornăţel, comuna Urecheşti, judeţul Bacău" 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data 
de 28.01.2021 

Avand bt vedere: 

• Adresa Înregistrata sub nr. 83/55.01.2021 prin care se solicita acordarea prin hotarare de
consiliu a unui drept de uz si servitute asupra unei suprafete de teren pentru executia
„Modernizare LEA JT aferentă PTA 1 Cornăţel, comuna Urecheşti, judeţul
Bacău";

• Referatul pentru aprobare nr. 91/05.11.2021 Înaintat de primarul Comunei Urechesti,
jud. Ramu;

• Raportul de specialitate 211/11.01.2021 înaintat de secretarul general al Comunei
Urechesti;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti
Judelui Bacau;

Potrivit prevederilor: 

• Art. 129 alin. (2) lit. c) si lit. d), alin. (4) lit. f), alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Art.12, alin. (3), art. 12, alin. (4), art. 14, alin. (3), art. 19, alin. (1) din Legea 123/2012 a
energiei electrice şi a gazelor naturale;

• HG 1048/2004 pentru aprobarea conţinutului-cadru al caietului de sarcini, a
contractului-cadru de concesiune şi a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului
public privind distribuţia energiei electrice;

În temeiul art. 196 alin (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, adopta prezenta 

HOTARARE 

Art. 1. - Se aproba acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. 
DELGAZ GRID S.A., asupra unei suprafete de teren de 153,5 mp, pentru executia lucrarii 
,,Modemizare LEA JT afe1·e11ta PTA 1 Cornatei, comuna Urechesti,judetul Bacau",.

Art. 2. - La finalizarea lucrarii, terenul va fi adus la starea initiala de catre executantul 
lucrarii. 

Art. 3. - Exercitarea dreptului de uz si de servitute asupra terenului in suprafata de 
153,5 mp, afectat de catre capacitatile energetice, se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata 
existentei acestuia. 

Art. 4. - Prezenta Hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau -
Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se 
procedura prealabila. 



Art. 5. - Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile 
legii si se comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti S.C. DELGAZ GRID S.A, 
Primarului Comunei Urechesti si Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii 
legalitatii. 

Art. 6. - Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei 
Urechesti, jud. Bacau, in sedinta ordinara, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un numar de 13 voturi "pentru",_-_ voturi 
"im potriva" si _ -_ "abtineri" din totalul de 13 consilieri prezenti in functie. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local 

An�::6fl�w 

( 

Con trasemneaza 
Secretarul General al Comunei Urechesti, 

Cichindel Cristinei 


