
'DETUL BACAU 

GONSilL UL. LOCAL AL ORASULUI GOMA-  ESTI 

	

PRlC OiE hit 	. -ARE 
privind acordarea dreptului de uz i servitute pentru o suprafata de teren din 

domeniul public, ate S.C. DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Racordarea unui 
Joe de consum nou definitiv", str. Ciresoaia, nr. 235, oras Comanesti, jud. Baca! 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Back), intrunit in sedinta ordinarii din 
.10.2021. 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 44769 din 08.10.2021, formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orasului Comdnesti, prin care propune acordarea dreptului 
de uz si servitute pentru o suprafatil de teren de 1 mp, din domeniul public, care S.C. DELGAZ 
GRID SA pentru lucrarea: „Racordarea unui be de consum nou defmitiv", str. Ciresoaia, nr. 235, 
oras Comdnesti, jud. Bacan; 

- Solicitarea primita din partea SC DELGAZ GRID SA prin SC A&C Fill Group SRL; 
- Referatul de aprobare al Primarului orasului Comanesti, nr. 44769/b din 08410.2021; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

In conformitate Cu: 
- Legea iii. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, actualizatd, art.12, alin (2), lit. 

„a" Si „e", aim (4) si a art. 14, aim (3); 
- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Sectiunea a 5-a, art. 349 — 

"Darea in folosintà gratuita a bunurilor proprietate publicd", precum i Planul Urbanistic General al 
orasului Confdriesti, Regulamentul General de Urbanism aferent. 

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

POTaIRE 
Art.1 Consiliul Local Comanesti aproba acordarea dreptului de uz si servitute pentru o 

suprafata de teren de 1 mp, din domeniul public, catre S.C. DELGAZ GRID SA pe perioada 
existentei „Racordarea unui loc de consum nou definitiv", str. Ciresoaia, nr. 235, oras 
Comanesti, jud. Bacau, pentru montarea unui stalp intermediar nou, conform planului anexat. 

Art.2 Predarea - primirea terenului va fi facutd in baza unui proces verbal incheiat intre parti 
dupd emiterea Autorizatie de construire. La receptia finald a lucrdrii va participa si un reprezentant 
din partea Unit* Administrativ Teritoriale a Orasulului Comdnesti. 

Art.3 Se vor achita taxele conform HCL nr. 49/2015 din Regulamentul privind conditiile de 
executare a lucedrilor pe domeniul public si privat al Orasului Comdnesti la retelele edilitare. 

Art.4 Prezenta hotardre se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacdu, Primarului 
orasului Comanesti, S.C. DELGAZ GRID SA, precum i tuturor Direcii1or , Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orasul Comanesti, pentru ducere la indeplinire 
poate fi contested in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

INITIATOR!: 
Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	SERVICHIJILIURBANISM, 	Secretar general, 
Ec.Viorel Mirin 	ing. Cosmin Aimandru Chiriac 	Cons. juridic, Daniela Chirila 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orasului Comanesti  

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

Nr.44769 din 08.10.2021  

RAPORT 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: „Racordarea unui be 
de consum nou definitiv", str. Cire§oaia, nr. 235, ora§ Comane*ti, jud. Bacau 

Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Comanesti propune initierea unui Project de Hotarfire prin care se solicita: 
- acordarea dreptului de uz i servitutem pentru o suprafata de teren de 1 mp din 

domeniul public, care S.C. DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Racordarea unui loc de 
consum nou definitiv", str. Ciresoaia, nr. 235, oras Comanesti, jud. Backi, pentru 
montarea unui stalp intermediar nou, unnare a solicitarii primite din partea S.C. 
DELGAZ GRID SA piin SC A&C Fill Group SRL, conform prevederilor art. 12, alin (2), 
lit. „a" Si „c", alin (4) si a art. 14, alin (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a 
gazelor naturale, actualizata. 

- achitarea taxelor conform Hotdrarii Consiliului Local nr. 49 din 30.04.2015, privind 
conditiile de executare a lucrarilor pe domeniul public si privat al Orasului Comanesti 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 Unitkii Administrativ Teritoriale a Orasulului 
Comanesti. 

Fata" de cele propuse, rog dispuneti. 

Atilitect Set; 
ing. Cosmiri AilOcandru Chiriac 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orapilui Cornàne ti  

Str. Ciobanus Nr. 2, Comanesti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 44769/b din 08.10.2021 

REFERAT DE APROBARE  

Primarul orasului Comanesti, avand in vedere: 
- raportul de specialitate nr. 44769 din 08.10.2021, formulat de Serviciul 

Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, prin 
care propune acordarea dreptului de uz i servitute pentru o suprafata de teren de 1 
mp din domeniul public, catre S.C. DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Racordarea 
unui loc de consum nou definitiv", str. Ciresoaia, nr. 235, oras Coma'nesti, jud. Bacau, 
pentru montarea unui stalp intermediar nou; 

- solicitarea primita din partea S.C. DELGAZ GRID SA prin SC A&C Fill 
Group SRL, conform prevederilor art.12, alin (2), lit. „a" si „c", alin (4) si a art. 14, 
alin (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale. 

Se vor achita taxele conform Hotatirea Consiliului Local nr. 49/2015 din: 
Regulamentul privind conditiile de executare a lucrarilor pe domeniul public si privat 
al Orasului Comanesti la retelele edilitare. 

Urrnare a celor mentionate propun Consiliului Local spre dezbatere si adoptare un 
project de hotgrare in acest sens. 

PRIMAR, 
Ec.Viorel Miron 


