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Ivancea Vasile, Primarul comunei Secuieni, judeful Neamf
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit urmatorul

incepAnd cu data de 18.01.2016Ia Avizierul din incinta Primiriei comunei
Secuieni sunt afigate urmitoarele documente :

L. Proiectul de HotdrAre de Consiliu Local privind constituirea unui drept de uz gi

a unui drept de servitute asupra terenului in suprafali total5 de 499,5 m.p., expunerea
de motive iniliat5 de Primarul Comunei Secuieni gi raportul de specialitate.

PAni la data de 25.0L.20L6,Ia registratura Primariei Comunei Secuieni, cei
interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind aceste documente,

in data de 26.07.2016, ora 15 00, in Sala de ;edinte a Primariei Comunei Secuieni
va avea loc o dezbatere publica pe marginea acestui proiect de hotarare.

Informatii suplimentare pot fi solicitate de la secretarul comunei intre orele
B:00 - 16:00, 9i prin telefon 0233/745004, fax. 0233/745004.

Cei interesali pot solicita in scris gi pot primi copii contra cost dupl aceste acte,
care pot fi studiate si pe site-ul Primariei Comunei Secuieni, la adresa
www.primariasecuieni.ro.

'D PRIMAR,
Ivancea Vasile

ANUNT



ROMANIA

IUDETUL NEAMT
COMUNA SECUIENI

PRIMARIA

PRoTECT DE HorAnAnn

privind constituirea unui drept de uz gi a unui drept de servitute
asupra terenului in suprafale totale de 499,5 m.p.

Vasile lvancea Primarul comunei Secuieni, judelul Neam!
AvAnd in vedere memoriul justificativ pentru proiectul ,,Refacere traversare pArAu

Valea Morii cu conducta colectoare de 4" Grup 4l- Roman - Secuieni, beneficiar S.N.G.N.

Romgaz S.A. sucursala Mediag.
AnalizAnd adresa S.N.G.N. Romgaz S.A. sucursala Media; nr.2242 din 05.11.2015

prin care soliciti drept de uz ;i servitute pentru suprafala totald de 499,5 m.p.;
ExaminAnd expunerea de motive nr.L307 din 18.01.2016 a Primarului comunei

Secuieni;
VizAnd raportul de specialitate nr.l-308 din 78.07.20L6 al compartimentului de

specialitate cu atribulii in domeniu, precum gi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;

JinAnd cont de prevederile art.113 din Legea nr. 1,23/20L2 legea energiei
electrice 9i a gazelor naturale;

in baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) ,art.45 alin.(1) 9i (2) lit.e) ;i art.115
alin.(l) lit.b) din Legea nr.2t5/200L privind administralia publici locali, republicati,
cu modificirile gi completlrile ulterioare, propun urmitorul ;

PROIECT DE HOTATTARE:

Art.l: Se aprobi constituirea unui drept de uz gi a unui drept de servitute asupra
terenului in suprafa!5 total5 de 499,50 m.p. identificatl in tarla nr.47 , in favoarea
S.N.G.N. Romgaz S.A. sucursala Mediag.

Art. 2: Dreptul de uz ;i servitute pentru suprafala de 498 m.p. se intinde pe o
perioadl de un an cu posibilitate de prelungire, iar pentru suprafala de L,5 m.p. se

intinde pe toati durata de existenld a conductei .

Art, 3: Se aprobi constituirea dreptului de uz gi servitute pentru suma de 1

leu/m.p. / an.
Art.4: Secretarul comunei Secuieni va asigura comunicarea prezentului proiect de

hotirAre consiliului local spre aprobare,

PRIMAR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAB,

Beienariu Crist/dn,7
Iva



IUDETUL NEAMT
COMUNA SECUIENI
NR.1308 DIN 18.01.2076

RAPORT DE SPECIALITATE
privind constituirea uni drept de uz 9i a unui drept de servitute

asupra terenului in suprafald de 499,5 m.p.

AvAnd in vedere expunerea de motive nr.1307 din 18.01.20L6 a primarului
comunei Secuieni propune aprobarea constituirii drepturilor de uz gi servitute pentru suma de

l leu/m.p./an
AvAnd in vedere memoriul justificativ pentru proiectul ,,Refacere traversare

pArAu Valea Morii cu conducta colectoare de 4" Grup 41 Roman - Secuieni, beneficiar
S.N.G.N. Romgaz S.A. sucursala Mediag gi analizAnd adresa S.N.G.N. Romgaz S.A. sucursala

Mediag nr. 2242 din 05.11.201.5 prin care solicitl drept de uz gi servitute pentru

suprafala totali de 499 ,5 m.p. care a fost identificatd in tarlau a nr.47 .

linAnd cont de prevederile Legii nr.l23 din 2012, legea energiei electrice gi a
gazelor naturale care considerl ci drepturile de uz gi servitute pentru obiective de

utilitate publici au un caracter legal,

AvAnd in vedere cele de mai sus, apreciem cd proiectul de hotirAre indeplinegte
condiliile pentru a fi supus dezbaterii gi aprobirii plenului Consiliului Local

r,
Monica Vasilica



JUDETUL NEAMT
COMUNA SECUIENI
NR.1307 DIN 18.01.20t6

EXPUNERE MOTIVE
privind constituirea uni drept de uz ;i a unui drept de servitute

asupra terenului in suprafagi de 499,5 m.p.

AvAnd in vedere memoriul justificativ pentru proiectul ,,Refacere traversare
pArAu Valea Morii cu conducta colectoare de 4" Grup 4l- Roman - Secuieni, beneficiar
S.N.G.N. Romgaz S.A. sucursala Mediag gi analizAnd adresa S.N.G.N. Romgaz S.A. sucursala

Media; nr. 2242 din 05.11.201,5 prin care soliciti drept de uz gi servitute pentru

suprafafa totali de 499,5 m.p.

linAnd cont de prevederile Legii nr.I23 din 201,2, legea energiei electrice 9i a
gazelor naturale care consideri cI drepturile de uz gi servitute pentru obiective de

utilitate publici au un caracter legal.
Fa!5 de cele prezentate propun aprobarea constituirii drepturilor de uz 9i

servitute pentru suma de 1 leu/m.p./an.

AvAnd in vedere cele de mai sus, am iniliat proiectul de hotlrAre alSturat pe care il
supun spre dezbatere gi aprobare.

Primar,

Ivan


