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MIEff PE MARARE 
privind acordarea dreptului de uz i servitute pentru o suprafata de teren din 

domeniul public, catre S.C. DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Extindere retea 
energie electrica", str. Cire§oaia, nr. 197, ora§ Comane§ti, jud. Bacau 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Baca* intrunit in sedinta ordinara din 
2 6-  .03.2022. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului ora*ului Comane*ti, nr. 28509 din 09.03.2022; 
- Raportul de specialitate nr. 28509/b din 09.03.2022, formulat de Serviciul Urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora*ului Comane*ti, prin care propune acordarea 
dreptului de uz *i servitute pentru o suprafata de teren de 6,00 mp din domeniul public, care SC 
DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Extindere retea energie electrica", str. Cire*oaia, nr. 197, 
ora* Comane*ti, jud. Bacau; 

- Solicitarea primita din partea SC DELGAZ GRID SA prin SC ELECTRO UNIVERS SRL, 
Bacau; 

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate cu: 

- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice *i a gazelor naturale, actualizata, art. 12, alin (2), lit. 
„a" si „c", aim (4) si a art. 14, alin (3); 

- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Sectiunea a 5-a, art. 349 — 
"Darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica", precum *i Planul Urbanistic General 
al ora*ului Comane*ti, Regulamentul General de Urbanism aferent. 

In temeiul art. 129, ann. 2, lit. e, art. 139, aim. 1, art. 196, aim. 1, lit, a, art. 297, aim. 1, 
lit. d, si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea 

n E 1  ikaADE Irk 1111 u 
Art.! Consiliul Local Comane*ti aproba acordarea dreptului de uz *i servitute pentru o 

suprafata de teren de 6,00 mp din domeniul public, care SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: 
„Extindere retea energie electrica", str. Ciresoaia, nr. 197, ora* Comane*ti, conform conform 
planului anexat. 

Art.2  Predarea - primirea terenului va fi facuta in baza unui proces verbal incheiat intre pari 
dupd emiterea Autorizatie de construire. La receptia finala a lucrarii va participa *i un 
reprezentant din partea Unitatii Administrativ Teritoriale a Ora*ulului Com5ne*ti. 

Art.3 Se vor achita taxele conform HCL nr. 49/2015 din Regulamentul privind conditiile de 
executare a lucrarilor pe domeniul public *i privat al Ora*ului Comane*ti la retelele edilitare. 

Art.4  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Back', Primarului 
ora*ului Comane*ti, SC DELGAZ GRID SA, precum *i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Ora*ul Comane*ti, pentru ducere la indeplinire *i 
poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

INITIATORI: 
Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	SERVICIUL URBANISM, 	Secretar general, 
Ec.Viorel Miron 
	

ing. Cosmin Alexandru C,hiriac 
	Cons. _jpridic, Daniela Chirilä 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala  a Orapilui Comane0 

Str. Ciobanu§ Nr. 2, Comane§ti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 28509/b din 09.03.2022 

RA.PORT DE SPECIALITATE  
privind acordarea dreptului de uz §i servitute pentru o suprafata de teren din domeniul 

public, catre S.C. DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Extindere retea energie 
electrica", str. Cire§oaia, nr. 197, ora§ Comane§ti, jud. Bacau 

Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orwlui 
Comane0 aduce la cunostinta solicitarea SC DELGAZ GRID SA prin care se solicita: 

- acordarea dreptului de uz §i servitute pentru o suprafata de teren de 6,00 mp din 
domeniul public, catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Extindere retea energie 
electrica", str. Cire§oaia, nr. 197, ora§ Comane§ti, jud. Bacau; 

- urmare a solicitarii primite din partea S.C. DELGAZ GRID SA prin SC ELECTRO 
UNIVERS SRL, conform prevederilor art.12, alin (2), lit. „a" si „c", alin (4) §i a art. 14, 
alin (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice §i a gazelor naturale, actualizata. 

- achitarea taxelor conform Hotararii Consiliului Local nr. 49 din 30.04.2015, privind 
conditiile de executare a lucrarilor pe domeniul public §i privat al Ora§ului Comane§ti la 
retelele edilitare. Predarea - primirea terenului va fi facuta in baza unui proces verbal 
incheiat intre parti dupd emiterea Autorizatie de construire. La receptia finala a lucrarii va 
participa §i un reprezentant din partea Unitatii Administrativ Teritoriale a Ora§ulului 
Comane§ti. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului ora§ului Comane§ti, nr. 28509 din 09.03.2022. 

Fata de cele propuse, rog dispuneti. 

Arhitect Set', 
ing. Cosmin Alexandru Chiriac 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Oralului Comane0 

Str. Ciobanu* Nr. 2, Comane*ti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 28509 din 09.03.2022 

REFERAT DE APROBARE  

Avand in vedere: 
solicitarea primita din partea SC DELGAZ GRID SA, prin SC ELECTRO 

UNIVERS SRL, prin care solicita acordarea dreptului de uz i servitute pentru o 
suprafata de teren de 6,00 mp din domeniul public, catre SC DELGAZ GRID SA 
pentru lucrarea: „Extindere retea energie electrica", str. Cirewaia, nr. 197, ora§ 
Comanqti, jud. Bacau, conform prevederilor art.12, alin (2), lit. „a" si „c", alin (4) 
a art. 14, alin (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale. 

Se vor achita taxele conform Hotararea Consiliului Local nr. 49/2015 din: 
Regulamentul privind conditiile de executare a lucrarilor pe domeniul public i privat 
al Orawlui Comaneti la retelele edilitare. 

Urmare a celor mentionate propun Consiliului Local spre dezbatere i adoptare un 
proiect de hotarare in acest sens. 

PRIMAR, 
Ec.Viorel Miron 



Catre, 

Pi im _ia Orasului COMANESTI, U. -1111 1 1 „'AU 

Domnule Primar, 

Subsemnatul Chitescul loan, reprezentant al SC ELECTRO UNIVERS SRL 
pentru S.0 DELGAZ G 	S.A, va rug. sa  eliberati 
pentru amplasarea pe domeniul public al instalatiilor electrice pentru I ucrarea: 

"Ext .  !re etea energie electrica, Str. Cires ia. , nr.197, Zona CIF ban-
Musca, Oras Comanesti, Jud. Bacau" 

Anexam urmatoarele documente: 

1. Certificat de Urbanism 
2. Plan de situatie 
3. Plan de incadrare in zona 
4. Memoriu telmic 

Administrator, 

Chitescu Joan 


