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HOTĂRÂRE 
privind  instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. 

asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoṣani, strada Ştefan cel Mare 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
      analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, privind acordul Consiliului Local 

referitor la instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra 
unui teren proprietate publică a Municipiului Botoṣani, strada Ştefan cel Mare 

      având în vedere solicitarea Consiliului judeţean Botoşani, privind acordul Consiliului local pentru 
amplasarea unui post de transformare pe un teren aflat în domeniul public al municipiului Botoşani, 

      văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local,  

       în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c) și  alin. (6)  lit. a) din  Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare şi ale art. 12 şi 14 din 
Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările ṣi completările ulterioare, 

       în temeiul cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2)  din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare, 

                                                           
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se instituie dreptul de uz ṣi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii 
energetice, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafaţă de 5560  m.p., proprietate 
publică a Municipiului Botoṣani, situat în zona străzii Ştefan cel Mare., pentru realizarea obiectivului 
,,înlocuire din incidente LES 20 kV Botoşani - Rândunica porţiunea între PTCZ 18A şi PTCZ 1803“, 
identificat prin planșa anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Municipiului Botoṣani, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoşani,  Serviciului Patrimoniu, 
S.C. Delgaz Grid S.A. şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani.           
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
    Consilier, Petru Taielup                                                 Secretar general, Ioan Apostu      
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