
 

 

 
 

PROIECT 

Nr.2616 din 30.07.2019 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, către 

DELGAZ GRID S.A.-Tîrgu Mureș, pentru executarea lucrării “Branșament 

electric trifazat subteran cu cablu tip NA 2xy (3x25+16)mmp, L=(30+4+9) m, și 

BMPT care se va amaplasa pe suport cu fundație turnată la limita de proprietate, 

cu vizualizare și acces din exterior pentru Macovei Dumitru din loc. Bălăceana, 

nr.261, jud. Suceava”  

 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

-Solicitarea nr. 166 din 29.07.2019, emisă de INST SERBAN SRL, 

înregistrată la instituția noastră cu nr.2605 din 29.07.2019; 

-cererea domnului Macovei Dumitru, înregistrată cu nr. 2605 din 29.07.2019; 

-expunerea de motive  prezentată de domnul Babor Nichita –primarul 

comunei Bălăceana, înregistrată cu nr.2615 din 30.07.2019; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, 

înregistrat cu nr…………………..; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 

comunei, agricultura, gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată 

cu nr............................; 

-prevederile: 

-nr. crt.27 din Anexa nr. 49 la  HOTĂRÂRE   Nr. 1564 din  1 noiembrie 2006 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 

pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi pentru atestarea domeniului 

public al unor comune nou-înfiinţate în judeţul Suceava, cu modificările ulterioare, 

-art.8 și 9 din Carta europenaă a autonimiei locale, adoptată la Strabourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

-H.C.L. nr. 14 din 11.08.2004 s-a însușit inventarul bunurilor domeniului 

public al comunei Bălăceana, județul Suceava, cu modificările și completările 

uletriore; 



-art.749 și art.755- art.756 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009- 

Republicată privind Codul civil; 

-art.120 alin.(1), art.121 alin.(1), art.136 din Constituția României-

republicată; 

 

-art.12 alin.(2) lit. a) și c), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr. 123/2012 din 10 

iulie 2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale; 

 -art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019-Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1(1)-Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, 

către DELGAZ GRID S.A.-Tîrgu Mureș, pentru executarea lucrării “Branșament 

electric trifazat subteran cu cablu tip NA 2xy (3x25+16)mmp, L=(30+4+9) m, și 

BMPT care se va amaplasa pe suport cu fundație turnată la limita de proprietate, cu 

vizualizare și acces din exterior pentru Macovei Dumitru din loc. Bălăceana, 

nr.261, jud. Suceava” . 

(2)Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului afectate de 

capacitățile energetice se realizează pe toată durata exeistenței acestora. 

Art.2-Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar 

la starea existentă la începerea lucrărilor și să refacă împrejmuirile în cazul în care 

acestea au fost afectate. 

Art.3-Se împuternicește primarul comunei Bălăceana, județul Suceava pentru 

ducerea la ândeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.2- Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate 

prezenta hotărâre și o va aduce la cunoștință publică. 
 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

 

 PRIMAR-BABOR NICHITA 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul comunei- Elena Beşa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute, 

cu titlu gratuit, către DELGAZ GRID S.A.-Tîrgu Mureș, pentru executarea 

lucrării “Branșament electric trifazat subteran cu cablu tip NA 2xy 

(3x25+16)mmp, L=(30+4+9) m, și BMPT care se va amaplasa pe suport cu 

fundație turnată la limita de proprietate, cu vizualizare și acces din exterior 

pentru Macovei Dumitru din loc. Bălăceana, nr.261, jud. Suceava”  

NR. 2615 din 30.07.2019 

 

 

 

     - Prin adresa nr. 166 din 29.07.2019, emisă de INST SERBAN SRL, 

înregistrată la instituția noastră cu nr.2605 din 29.07.2019, solicită aprobarea 

Consiliului Local pentru executarea  lucrării “Branșament electric trifazat subteran 

cu cablu tip NA 2xy (3x25+16)mmp, L=(30+4+9) m, și BMPT care se va amaplasa 

pe suport cu fundație turnată la limita de proprietate, cu vizualizare și acces din 

exterior pentru Macovei Dumitru din loc. Bălăceana, nr.261, jud. Suceava”  

 De asemenea prin cererea înregistrată cu aclași nr. Menționat mai sus, 

domnul Macovei Dumitru  solicită aprobarea de către Consiliul Local pentru 

executarea lucrărilor pentru “Branșament electric trifazat subteran cu cablu la nr. 

casă 261”. 

 Domnul Macovei Dumitru a prezentat următoarele documente: 

• Avizul tehnic de racordare nr. 1002300286 din 22.07.20191 

• Schița terenului deținut în care este evidențiată locuința 

• T.P. nr. 113 din 08.07.2010 emis pe autori MACOVEI DUMITRU, 

MACOVEI VICTORIȚA 

• Contract de vânzare cumpărare nr. 2443 din 17.07.2013 

• Extras de carte funciară-nr. cadastral 30223 



La nr. crt.27 din Anexa nr. 49 la  HOTĂRÂRE   Nr. 1564 din  1 noiembrie 2006 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 

pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi pentru atestarea domeniului 

public al unor comune nou-înfiinţate în judeţul Suceava, cu modificările ulterioare, 

apare înregistrat “Drum comunal de pământ din drumul județean din dreptul lui 

Olar D-tru la țigani Vicica și Sbîrcea Fănel-Cimitir”  

 Prin H.C.L. nr. 14 din 11.08.2004 s-a însușit inventarul bunurilor domeniului 

public al comunei Bălăceana, județul Suceava, cu modificările și completările 

uletrioare, iar în Anexa la hotărâre la nr. crt.27 apare înregistart de asemenea  

“Drum comunal de pământ din drumul județean din dreptul lui Olar D-tru la țigani 

Vicica și Sbîrcea Fănel-Cimitir” . 

 Terenul proprietate privată a domnului Macovei D-tru pe care este construită 

locuinșa este intabulat cf. Extrasului de carte funciară, nr. cadastral 30223-UAT 

Bălăceana. 

-Având în vedere prevederile: 

-art.8 și 9 din Carta europenaă a autonimiei locale, adoptată la Strabourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

-art.749 și art.755- art.756 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009- 

Republicată privind Codul civil; 

-art.120 alin.(1), art.121 alin.(1), art.136 din Constituția României-

republicată; 

-art.12 alin.(2) lit. a) și c), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr. 123/2012 din 10 

iulie 2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale; 

 -art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului 

de hotarare in forma prezentata. 

 

 

 
 PRIMAR, 

 

Nichita Babor 

 

 

 


