ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 140 DIN 27.11.2018
privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra
terenurilor, aparținând domeniului public, ocupate de rețele electrice
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,
Având în vedere adresa nr. 46264/12.11.2018;
Având în vedere expunerea de motive nr. 46782/21.11.2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 46783/21.11.2018;
Având în vedere raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr. 46784/21.11.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. 2 lit. a) și c) și alin. 4, art. 14 alin. 3 din Legea nr.
123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
Având în vedere art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică;
Având în vedere prevederile art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de disciplină
din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 47094/27.11.2018;
Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate,
familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 47103/27.11.2018;
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Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,
protecția mediului, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos,
înregistrat cu nr. 47114/27.11.2018;
În temeiul art. 45 alin. (3), art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID S.A.
asupra terenului în suprafață de 5200 mp, ce aparține domeniului public al Orașului Târgu Frumos,
ocupat de rețelele electrice de pe străzile Eternității, Nicolae Bălcescu, Râpei, Măicuța,
Grădinarilor, Primăverii, Gospodari, în vederea executării lucrărilor „Reabilitare rețea JT aferentă
PTCz 5 Târgu Frumos și modernizare branșamente Oraș Târgu Frumos, județul Iași”, conform
Planului de situație anexat – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului afectat de capacitățile
energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora.
Art.3. După executarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială,
prin grija constructorului.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin aparatul de
specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;

-

Primarului Oraşului Târgu Frumos;

-

Celor vizați în actul administrativ

și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,

DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 27.11.2018, cu un număr de 17 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17
consilieri locali în funcție.
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