
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

PROIECT 

Nr. 3859 din 28.10.2021 

 

                                              R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Ă R E 

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

DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice asupra terenului 

proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de 

racordare:branșament electric monofazat realizat din LEA 0.4 KVstîlpul tip SE10NR.9, 

plecarea aeriană nr. 2 a PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, 

conductor tip NFA 16+25 mmp în lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 

intermediarși cabu subteran tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 38+4+9 m între 

stâlpul intermediar și BMP m, pentu branșament electric în scopul alimentării cu 

energie puț (fântână) 

 

 

        Consiliul Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava: 

       Având in vedere: 

 -solicitarea domnului Moroșan Constantin  înregistrată cu nr. 3828 din 

26.10.2021; 

-referatul de a aprobare  nr. 3858 din 28.10.2021, întocmit de secretarul general al 

comunei Bălăceana; 

-raportul de specialitate întocmit de doamna Pelealbă Maria-consilier cl.I asistent; 

-raportul de avizare al comisiei  pentru programe de dezvoltare economico-socială 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr.4154 din  15.11.2021 

 -Avizul tehnic de racordare nr.1003534808 emis în data de 24.05.2021 de Delgaz 

Grid; 

-extrasul de carte funciară (nr. cerere 74534 din 20.10.2021), nr. cadastral 35914, 

intabulare bun propriu Moroșan Constantin; 

-certificatul de urbansim nr. 257 din 19.10.2021 emis de Consiliul Județean 

Suceava; 

 -prevederile art.12 alin.(2), lit. a) şi c), 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În temeiul art.129 și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                    

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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

DELGAZ GRID  SA pe durata existenţei capacităţii energetice asupra terenului 

proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de racordare:branșament 

electric monofazat realizat din LEA 0.4 KV stîlpul tip SE10NR.9, plecarea aeriană nr. 2 a 

PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, conductor tip NFA 16+25 mmp în 

lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 intermediarși cabu subteran tip NA2XY 25+25 

mmp în lungime de 38+4+9 m între stâlpul intermediar și BMP m. 

Art.2-Se acordă DELGAZ GRID SA dreptul de acces gratuit la locul de amplasare 

al  reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru executarea lucrărilor şi dreptul de 

acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, 

reparaţii, revizii şi avarii. 

Art.3-Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar pe 

durata executării lucrărilor la starea existentă la începerea lucrărilor şi să refacă 

împrejmuirile în cazul în care acestea au fost afectate. 

Art.4-Se împuterniceşte Primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, ca prin 

aparatul de specialitate, să avizeze executarea lucrărilor aferente reţelelor de energie 

electrică pe terenurile proprietatea comunei Bălăceana, judeţul Suceava. 

Art.5-Secretarul general al comunei va comunica autorităţilor şi persoanleor 

interesate prezenta hotărâre şi o va aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

I N I Ţ I A T O R,  

 

PRIMAR- Constantin-Octavian Cojocariu 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al comunei - Elena Beşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BALACEANA 

PRIMAR 

 

REFERAT DE APROBARE  

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

DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice asupra terenului 

proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de 

racordare:branșament electric monofazat realizat din LEA 0.4 KVstîlpul tip SE10NR.9, 

plecarea aeriană nr. 2 a PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, 

conductor tip NFA 16+25 mmp în lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 

intermediarși cabu subteran tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 38+4+9 m între 

stâlpul intermediar și BMP m, pentu branșament electric în scopul alimentării cu 

energie puț (fântână) 

Nr. 3858 DIN 28.10.2021 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Prin cererea înregistrată cu nr. 3828 din 26.10.2021 domnul Moroșanu Constantin 

solicită aprobarea branșamentului electric în scopul alimentării cu energie puț (fântână). 

În avizul tehnic de racordare nr.1003534808 emis în data de 24.05.2021 de Delgaz 

Grid este prevăzută  descrierea succintă a lucrării, respectiv aprobarea acordării  cu titlu 

gratuit a dreptului de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei 

capacităţii energetice asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea 

instalației de racordare:branșament electric monofazat realizat din LEA 0.4 KVstîlpul tip 

SE10NR.9, plecarea aeriană nr. 2 a PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, 

conductor tip NFA 16+25 mmp în lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 intermediarși 

cabu subteran tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 38+4+9 m între stâlpul intermediar 

și BMP m, pentu branșament electric în scopul alimentării cu energie puț (fântână). 

Menționăm că terenul pe care se va branșa cu energie puțul (fântâna ) este 

proprietatea domnului Moroșanu Constantin, conform extrasului de carte funciară nr. 

35914. 

Având în vedere prevederile : 

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

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

  

 
I N I Ţ I A T O R 

 

P R I M A R- Constantin-Octavian Cojocariu 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării  cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice 

asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de 

racordare:branșament electric monofazat realizat din LEA 0.4 KVstîlpul tip SE10NR.9, 

plecarea aeriană nr. 2 a PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, 

conductor tip NFA 16+25 mmp în lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 

intermediarși cabu subteran tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 38+4+9 m între 

stâlpul intermediar și BMP m, pentu branșament electric în scopul alimentării cu 

energie puț (fântână) 

Nr. 3861 din 28.10.2021 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Prin cererea înregistrată cu nr. 3828 din 26.10.2021 domnul Moroșanu Constantin 

solicită aprobarea branșamentului electric în scopul alimentării cu energie puț (fântână). 

În avizul tehnic de racordare nr.1003534808 emis în data de 24.05.2021 de Delgaz 

Grid este prevăzută  descrierea succintă a lucrării, respectiv aprobarea acordării  cu titlu 

gratuit a dreptului de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei 

capacităţii energetice asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea 

instalației de racordare:branșament electric monofazat realizat din LEA 0.4 KVstîlpul tip 

SE10NR.9, plecarea aeriană nr. 2 a PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, 

conductor tip NFA 16+25 mmp în lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 intermediarși 

cabu subteran tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 38+4+9 m între stâlpul intermediar 

și BMP m, pentu branșament electric în scopul alimentării cu energie puț (fântână). 

Menționăm că terenul pe care se va branșa cu energie puțul (fântâna ) este 

proprietatea domnului Moroșanu Constantin, conform extrasului de carte funciară nr. 

35914. 

Având în vedere prevederile : 

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

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Consilier cl.I,  

 

Pelealbă Maria 

 

 

 

 

 

 



 

R  O M A N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

Comisia  pentru  programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea  domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului si turism 

 

 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării  cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice 

asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de 

racordare:branșament electric monofazat realizat din LEA 0.4 KVstîlpul tip SE10NR.9, 

plecarea aeriană nr. 2 a PTA Bălăceana, cu stâlp intermediar existent tip SE4, 

conductor tip NFA 16+25 mmp în lungime de 40 mîntre borna 2.2.9 și SE4 

intermediarși cabu subteran tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 38+4+9 m între 

stâlpul intermediar și BMP m, pentu branșament electric în scopul alimentării cu 

energie puț (fântână) 

Nr. 4154 din 15.11.2021 

 

 

Comisia  pentru  programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea  domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protecţia mediului si turism, întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus, a analizat 

expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în 

forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului Local spre dezbatere si aprobare întrucât nu 

contravine  interesului comunei şi ordinii de drept. 

 

 

 

 

     Presedinte de comisie,                                                                 Secretarul comisiei, 

 

     Constantin Todiraş                                                                        Georgel Grosu 
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