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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către SC 

DELGAZ GRID SA, asupra terenului în suprafață de 21 mp, aparținând domeniului public 
al Unității Administrativ-Teritoriale a comunei Izvoarele Sucevei, pentru executia lucrarii 

de: “ EXTINDERE  RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA  CANTON SILVIC 
BAHNA , AMPLASAT IN COM. CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA ” 

 
  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

- Referatul privind adoptarea în regim de urgență, înregistrat la 
nr.6445/23.09.2022; 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6447/23.09.2022,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul referentului urbanism din cadrul aparatului de  specialitate al 
primarului, înregistrat  sub  nr. 6448/23.09.2022; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.6476/26.09.2022; 

 Adresa nr. 617/15.09.2022, prin care SC DELGAZ GRID SA solicita 
Consiliului Local a comunei Izvoarele Sucevei acordarea, cu titlu gratuit, a 
dreptului de uz si a dreptului de servitude asupra unei suprafete de teren, 
aparținând domeniului public a comunei Izvoarele Sucevei în scopul de 
extindere a capacitatii  energetice cu denumirea  “ EXTINDERE  RETEA 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA   CANTON SILVIC BAHNA , 
AMPLASAT IN COM. CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA”, înregistrată la 
nr.6443/23.09.2022 ;  

 Prevederile art.7 alin(2), art.a749, art.755, art. 756, art.862 alin (1) din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificarile și completările 

ulterioare; 

 Prevederile art.12 alin.(2) lit.a), lit.c) coroborate cu cele ale alin.(3), alin.(4) ale 

aceluiași articol, art.14 alin.(3), art.109 lit.a),lit. c), art.111 din Legea 

nr.123/2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 108 lit.d), art.129 alin(2) lit.c), alin(6) lit.a), art.139 alin.(1), 

alin.(3) lit.g) art.287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 

Având in vedere că, potrivit dispozițiilor legale mai sus invocate, asupra 

terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice sau 
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juridice, se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor 

autorizatiei de înființare și de licențe, care beneficiază de drept de uz pentru 

executarea lucrarilor energetice, pentru asigurarea funcționarii normale și drept de 

servitute de trecere subterana, de suprafata și aeriana pentru instalarea de 

echipamente aferente capacității energetice proiectate. 

Având in vedere că, obiectivul proiectat este unul dintre cele prevăzute în Legea 
nr.123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c alin. (6) lit. b şi art.139 alin. (3) lit.g din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

                                          HOTĂRĂSTE: 
 Art.1.(1) Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de 
servitute către SC DELGAZ GRID SA, asupra terenului in suprafață de 21 mp apartinând 
domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială Comuna Izvoarele Sucevei, cu scopul 
de a retehnologiza capacitatea energetica și de a separa consumul urban de cel rural prin 
documentatia: “ EXTINDERE  RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA   
CANTON SILVIC BAHNA , AMPLASAT IN COM. CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA  .” (17 
stalpi). 

(2)Terenul este identificat în planul de situatie, ce constituie Anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

(3)După executarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea inițială prin grija 
constructorului. 

Art.2.Exercitarea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului 
identificat la articolul precedent se realizează cu titlu gratuit pe durata de existență a 
capacității energetice rezultate. 

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul contabilitate.  

Art.4. Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului va inregistra în evidența financiar contabilă și in inventarul domeniului public a 
comunei Izvoarele Sucevei, toate modificările intervenite ca urmare a adoptării prezentei 
hotărâri 

Art.5.(1)Împotriva prezentei hotărâri, se poate formula plângere prealabilă în 
termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prwevederile art.7 din 
Legea nr.554/2004 privind contenciosul-administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

       (2)Instanța competentă pentru soluționarea contestației formulată în 
conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare este Tribunalul Suceava – Secția 
contencios administrativ și fiscal. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava, SC DELGAZ GRID SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea pe pagina de internet a instituţiei : www.primariaizvoarelesucevei.ro, la 
secţiunea Monitorul Oficial Local, subsectiunea Hotărârile autorității deliberative. 

   Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data 
de 27.09.2022,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.g din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 7/11 voturi, 1 
vot împotrivă, din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 8 prezenţi la 

sedinţă 
  Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                  Secretarul general al comunei, 

            Ioan BUCEAC                     Cătălina JURAVLE         
Izvoarele Sucevei, Nr.38 din 27.09.2022 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

