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                       Nr. 18/ 15.03.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 
313,00 m.p.  din domeniul public al Comunei  Măgura, judetul  Bacau,  pentru lucrarea „Întarire retea pentru 

alimentare cu energie electrica loc de consum Mocanu Nicolae – PTA 5 Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3” în 
comuna Magura, judetul Bacau 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .03.2022. 
Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura dl. Costrăș Iordache, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 2879/ 15.03.2022; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2880/ 15.03.2022 întocmit de dl. Mustea Iulian- consilier principal 

din cadrul  Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții; 
c) Cererea și memoriul  înregistrate la UAT Comuna Măgura sub nr. 139/ 2760/ 10.03.2022, precum și 

memoriul tehnic a S.C. Delgaz Grid S.R.L. prin care solicită instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea 
S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 313,00 m.p. din domeniul public al Comunei  Măgura, judetul  Bacau,  
pentru lucrarea „Întarire retea pentru alimentare cu energie electrica loc de consum Mocanu Nicolae – PTA 5 
Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3” în comuna Magura, judetul Bacau; 

d) Adresa ISC nr. 2811/ 23.02.2022. 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. b) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
b) art. 282 alin. (4) din Legea nr. 227/ 2015  privind Codul fiscal; 
c) art.12 și 14 din Legea nr. 123/ 10.07.2012  a energiei electrice şi a gazelor naturale; 
d) art. 46 alin. (1) si alin. (4) din O.G.nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. (8), art.139  alin.(3) lit. e), 

art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin. (1) lit. a)  din O.U.G  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se aprobă instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID 
S.A., astfel: dreptul de uz pentru suprafaţa de 7 m2 (reprezentand suprafaţa ocupată de fundaţiile stâlpilor 
proiectaţi) și dreptul de servitute pentru o suprafaţa de 306 m2 (reprezentand suprafaţa ocupata de 
culoarul creat de conductorul torsadat de 0.4 kV), pe întreaga durata de existenta a construcţiei 
energetice, pentru lucrarea „Întarire retea pentru alimentare cu energie electrica loc de consum Mocanu 
Nicolae – PTA 5 Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3” în comuna Magura, judetul Bacau, conform 
memoriului și planșelor anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. - După efectuarea lucrărilor terenul prevăzut la art. 1 va fi adus la forma inițială de către 
executantul lucrărilor.  

Art.3. - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta  hotărâre și va semna contractul de uz 
cu S.C. DELGAZ GRID S.A. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Măgura: 
Primarului Comunei Măgura, S.C. Delgaz Grid S.R.L., Instituției Prefectului – Județul Bacău şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 
 
 
Nr. 
Din      .03.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .03.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.      

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 2363/ 02.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Subsemnatul Costras Iordache, primarul comunei Magura, urmare a adresei nr. 2760 din 10.03.2022, 
depusa de S.C. DELGAZ GRID S.R.L., prin reprezentantul sau legal, Jora Rares, email: rares.jora@delgaz-grid.ro, 
telefon 0730/583934, pentru obiectivul “Intarire retea pentru alimentare cu energie electrica loc de consum 
Mocanu Nicolae – PTA 5 Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3”, amplasata in localitatea Magura, comuna 
Magura, judetul Bacau, solicita aprobarea printr-o Hotarare de consiliu local a dreptului de acces pe proprietatea 
publica/privata a UAT Magura solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 72/21.09.2021 emis de primaria comunei 
Magura. 

Lucrarile necesare a se executa fac parte din lucrarile tehnico-edilitare si se incadreaza in prevederile art. 3a 
din legea 50/1991. 

Instalatiile proiectate sunt amplasate pe teren cadastrat, apartinand domeniului public al comunei Magura, 
judetul Bacau, la limita proprietatilor si in afara acestora, precum si partial pe domeniul privat (nr. cadastrale 60165, 
63718, 65458, 65446; 65065, conform plan de situatie anexat nr. E03), in coditiile respectarii Ord. 239/2019 si PE 
101/85. 

Prin executia acestei lucrari, reteaua electrica aflata pe domeniul privat, va fi scoasa pe limita de proprietate, 
pe domeniul public. 

Astfel, se vor amplasa in aliniament cu DN 11 pe Calea Oneşti, 6 stâlpi, pentru aceştia fiind necesara o 
suprafaţa ocupata definitiv de 6 m2 si de o suprafaţa ocupata temporar de 200 m pentru conductoarele noi montate 
(pentru aceasta se va solicita obtinerea avizului de la CNAIR). 

Reţeaua se continua pe drumul comunal denumit strada Bisericii, unde vor fi înlocuiţi 7 stâlpi, pentru aceştia 
fiind necesara o suprafaţa ocupata definitiv de 7 m2 si de o suprafaţa ocupata temporar de 306 m2 pentru 
conductoarele noi montate. 

Execuţia lucrărilor de amplasare a instalaţiei proiectate necesita astfel ocuparea unei suprafeţe totale de 
teren de 306 m2, suprafaţa ce aparţine domeniului public al Comunei Magura, impartita astfel: 
-7 m2 pentru suprafaţa ocupata definitiv de fundaţiile stâlpilor proiectaţi; 
-306 m2 pentru suprafaţa ocupata temporar de culoarul creat de conductoarele torsadate de 0.4 kV. 

Se solicita un drept de uz pentru suprafaţa de 7 m2(reprezentand suprafaţa ocupata de fundaţiile stâlpilor 
proiectaţi). 

Se solicita de asemenea drept de servitute, pentru o suprafaţa de 306 m2 (reprezentand suprafaţa ocupata 
de culoarul creat de conductorul torsadat de 0.4 kV), pe întreaga durata de existenta a construcţiei energetice. 

Pentru terenurile proprietate privata unde sunt propuse a se executa lucrari, conform Legii energiei 

nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se va incheia o conventie intre beneficiarii lucrarii si 

proprietarii pentru suprafetele ocupate de teren, temporare sau definitive, cu acordarea unui drept de a ocupa 

gratuit, pe durata existentei instalatiilor de distributie a energiei electrice, pe durata executiei lucrarilor, cat si drept 

de acces pentru demontarea conductoarelor/stalpi, remedierea avariilor sau a defectiunilor aparute (inclusive revizii) 

asupra acestor suprafete.   

Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrative-teritoriale 
afectate de capacitatile energetic se realizeaza cu titlu gratuit, pe toata existent acestora, drept pentru care propun  
aprobarea in consiluiul local a proiectului de Hotarare in forma prezentata, prin care se solicita ”acordul prealabil si 
autorizatia de amplasare si /sau de acces in zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv”, 
obtinerea Autorizatiei de construire.  

Potrivit art.12 din Legea 123 din 2012 a energiei electrice si gaze naturale, drepturile si obligatiile ce decurg 
din autorizarea de infiintare si din licente.  

Conform Ordonantei nr. 43/1997(republicata si actualizata), art. 46 alin. (1) si alin. (4)   – privind regimul 
drumurilor si OUG nr. 57/2019, art. 129  a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
propun  aprobarea in consiluiul local a proiectului de Hotarare in forma prezentata. 

Vă mulţumim!                                                                   

PRIMAR, 
COSTRĂŞ IORDACHE 
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Nr. 2880 din 15.03.2022  
-COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI,CADASTRU-FUNCIAR,  
LUCRARI PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 

   
 

R A P O R T 
 

Avand in vedere solicitarea inaintata de societatea SC DELGAZ GRID SA CUI- RO 10976687, cu 
sediul in municipiul Targu Mures, str. Bd. Pandurilor, nr. 42, judetul Mures, prin reprezentantul sau legal 
Jora Rares, email rares.jora@delgaz-grid.ro, telefon 0730/583934, inregistrata la institutia noastra sub nr. 
11526 din 13.10.2021, in vederea executarii lucrarii  “Intarire retea pentru alimentare cu energie 
electrica loc de consum Mocanu Nicolae – PTA 5 Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3”, amplasata 
in localitatea Magura, comuna Magura, judetul Bacau, faza PT+CS+DTAC. 

Instalatiile proiectate sunt amplasate pe teren cadastrat, apartinand domeniului public al comunei 
Magura, judetul Bacau, la limita proprietatilor si in afara acestora, precum si partial pe domeniul privat (nr. 
cadastrale 60165, 63718, 65458, 65446, 65065, conform plan de situatie anexat nr. E03), in conditiile 
respectarii Ord.239/2019 si PE 101/85. 

Prin executia acestei lucrari, reteaua electrica aflata pe domeniul privat, va fi scoasa la limita de 
proprietate, pe domeniul public. 

Astfel, se vor amplasa in aliniament cu DN 11 pe Calea Oneşti, 6 stâlpi, pentru aceştia fiind 
necesara o suprafaţa ocupata definitiv de 6 m2 si de o suprafaţa ocupata temporar de aproximativ cca. 200 
m pentru conductoarele noi montate (pentru acestia se va solicita obtinerea avizului de la CNAIR). 

Reţeaua se continua pe drumul comunal denumit strada Bisericii, unde vor fi înlocuiţi 7 stâlpi, 
pentru aceştia fiind necesara o suprafaţa ocupata definitiv de 7 m2 si de o suprafaţa ocupata temporar de 
306 m2 pentru conductoarele noi montate. 

Execuţia lucrărilor de amplasare a instalaţiei proiectate necesita astfel ocuparea unei suprafeţe totale 
de teren de 306 m2, suprafaţa ce aparţine domeniului public al Comunei Magura, impartita astfel: 
-7 m2 pentru suprafaţa ocupata definitiv de fundaţiile stâlpilor proiectaţi; 
-306 m2 pentru suprafaţa ocupata temporar de culoarul creat de conductoarele torsadate de 0.4 kV. 

Se solicita un drept de uz pentru suprafaţa de 13 m2(reprezentand suprafaţa ocupata de fundaţiile 
stâlpilor proiectaţi). 

Se solicita de asemenea drept de servitute, pentru o suprafaţa de 306 m2 (reprezentand suprafaţa 
ocupata de culoarul creat de conductorul torsadat de 0.4 kV), pe întreaga durata de existenta a construcţiei 
energetice. 

    Dupa realizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala, iar amplasarea altor constructii sau 
instalatii se va realiza conform prevederilor legale. 

     Fata de cele aratate mai sus propun Consiliului local aprobarea suprafetei cu lungimea de 306,00 
mp, teren public cu titlu gratuit catre SC DELGAZ GRID SA  conform Legii nr. 57/2019, art. 129, alin. 
(2), lit.c, alin(6), lita. a, a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
 

C.U.A.T., 
ing. Iulian Mustea 

 
 


