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JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
  

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dreptului de uz si de servitute catre Delgaz Grid S.A.  
asupra unei suprafete de teren  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, 

întrunit in ședința extraordinara din data 20.04.2022, 
Luand in considerare: 
Adresa Delgaz Grid S.A. nr.1207/04.03.2022prin care solicita acordarea  

dreptului de uz si de servitute asupra suprafetei de 2096mp.  
 referatul de specialitate întocmit de Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului 

inregistrat sub nr. 5500/18.04.2022, 
 referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea sa de 

initiator, 
 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
Tinand seama de prevederile: 
 Prevederile art.12, alin.(2), lit.a), lit.b) si lit.c) din Legea nr.123 /2012 a 

energiei si a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare , 
  Prevederile art. 129 alin. (6) lit.a), art. 139 , alin.(3) , lit.g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 In temeiul art. 196 alin. (1), art.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1. Se aprobă dreptul de uz si de servitute catre Delgaz Grid S.A. pe durata 
existentei capacitatii energetice asupra suprafetei de 2096 mp. teren apartinand 
domeniului public al comunei Mihai Eminescu , in vederea executarii lucrarii proiectului „ 
Proiect de Interes Comun de Modernizare a retelei de energie –CARMAN (Carpatthian 
Modernization of Energy Network) nr.181/2021, vol.4.5.2. , faza SF-PTA 2 Catamaresti-
Deal, sat Catamaresti-Deal,comuna Mihai Eminescu , judetul Botosani,  teren ocupat 
definitiv astfel: 

–  60 mp. teren stalpi de joasa tensiune LEA 0,4 kV proiectata; 
- 6 mp. soclu de beton pentru firide de bransament tip BMPM, BMPT, FDCE2, 

FDCE4 si firide E2 ,3+4; 
- 880 mp. ocupata definitiv de conductoarele retelei aeriene 20 kV si 0,4 kV; 



- 1150 mp. ocupati definitiv de cablurile subterane de 20 kV si 0,4 kV. 
ART.2. Dreptul de uz si de servitute se acorda sub conditia ca lucrarile efectuate 

sa nu afecteze ,iar executia subtraversarilor de strazi si alei se va efectua prin foraj 
orizontal. 

ART.3. Dupa executia lucrarilor , terenul ocupat temporar va fi adus la starea 
initiala prin grija constructorului. 

 
 
ART.4.Titularii dreptului de uz si de servitute prevazuti la art.1 sau, dupa caz, 

executantii lucrarilor, vor respecta prevederile H.C.L. nr. 181/2021 privind aprobarea 
Planului Urbanistic General al comunei Mihai Eminescu si Regulamentul de Urbanism al 
comunei Mihai Eminescu, precum si legislatia in vigoare privind conditiile de executie a 
lucrarilor pe domeniul public sau privat al comunei Mihai Eminescu si de interventie in caz 
de avarie la retele edilitare. 

ART.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

ART.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului- Judeţul Botoşani în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
     CONSILIER,                                PTR. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                   
ALECU DUMITRU                                             MIHALACHE MARINELA 
 
 
 
 
 
 
NR.HOTARARE: 87/20.04.2022 


