
ROMANIA 
JUDETUL NEAMȚ 

COMUNA SECUIENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Nr.61 din 30.10.2019 
privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea DelGaz Grid S.A. 

 pentru suprafața totală de 1144 mp teren  din domeniul public al  
comunei Secuieni ,județul Neamț 

 
 Consiliul Local al comunei Secuieni, județul Neamț întrunit în ședință ordinară în data 
de 30.10.2019; 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 e) art. 12,alin(1) ,(2) ,(3) si (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a 
gazelor naturale,cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere adresa nr. 11000/23.09.2019 și documentația tehnică  a Servicii 
Energetice-Proiectare  SRL înregistrată la instituția noastră cu nr. 7996 din 23.09.2019  prin 
care se solicita acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea DelGaz Grid S.A.  pentru 
suprafața totală de 1144 mp teren   din domeniul public al comunei Secuieni ,judetul Neamț; 
 Analizând  expunerea de motive nr. 8400/08.10.2019 a Primarului comunei Secuieni 
și  Raportul de specialitate nr. 8401 /08.10.2019  din partea compartimentului de resort ; 
 În temeiul art. 129, alin. (2) litera c) si alin.(6) litera a), art. 136 alin.(1) , art. 139, 
alin(3) litera g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O:U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 . Se aprobă acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea  Delgaz Grid S.A.  pentru 
suprafața totală de teren de 1144 mp teren ocupată  din domeniul public al comunei 
Secuieni ,judetul Neamț pe raza localității Secuienii Noi, necesar pentru realizarea lucrării 
,,Modernizare LEA 0,4 KV aferentă PTA 1 Secuienii Noi, com.Secuieni ,Jud.Neamț” astfel: 
 - drept de uz în suprafață de 14 mp reprezentând terenul ocupat de 14 stâlpi LEA 
joasă tensiune amplasați pe domeniul public pe raza localității Secuienii Noi pentru care este 
necesară ocuparea definitivă a 14 mp teren din domeniul public; 
 - drept de servitute în suprafață de 1130 mp reprezentând terenul ocupat de LEA 0,4 
KV proiectată . Se vor monta conductoare torsadate izolate pe stâlpii existenți  pe o lungime 
de aproximativ 1,13 km. (1130 ml traseu x 1m coridor de lucru = 1130 mp). 
Art. 2. Secretarul general al comunei  va comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 
 

Președinte de ședință, 
 

Vasile-Marian NECHITA 
 
 

                           Contrasemnează pentru legalitate, 
       Secretar general al comunei,  

 
       Cristian BEJENARIU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SECUIENI 

 NR. …..../2019 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 30/10/2019  

2 Comunicarea către primarul comunei2) 30/10/2019  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2019  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2019  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2019  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2019  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al .... prefectului 

în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al ..........; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


