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                       Nr. 51/ 24.06.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafata de 

63 mp in vederea realizarii lucrarii „ Intarire retea energie electrica pentru zona strada Florilor, sat Magura, 
comuna Magura, judetul Bacau” 

 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .06.2022. 
Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura dl. Costrăș Iordache, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 6342/ 24.06.2022; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6343/ 24.06.2022 întocmit de dl. Cioineag Razvan George- 

consilier asistent din cadrul  Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în 
construcții; 

c) Cererea și memoriul  înregistrate la UAT Comuna Măgura sub nr. 5837/ 09.06.2022 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 63,00m.p. în vederea realizării lucrarii „ Intarire retea energie electrica pentru zona strada Florilor, sat 
Magura, comuna Magura, judetul Bacau”. 

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. pentru o 

suprafaţa de 63 m2 si o lungime de 158 ml ce va fi ocupata pe întreaga durata de existenta a construcţiei 
energetice,  (LES 0,4Kv proiectata si FB E2+4 metalica existenta ce va fi inlocuita cu FB E2+4 din 
policarbonat), pentru lucrarea „ Intarire retea energie electrica pentru zona strada Florilor, sat Magura, 

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      .06.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .06.2022, 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. 6342 / 24.06.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. 
DELGAZ GRID S.A., pentru suprafata de 63 mp in vederea realizarii lucrarii „ Intarire retea 

energie electrica pentru zona strada Florilor, sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau 
 
 

In calitate de primar al comunei Măgura, judetul Bacau, am luat in vedere necesitatea intaririi 

retelei de energie electrica ce va deservi pentru persoanele satului Magura, zona str. Drumul Bisericii – str. 

Florilor, comuna Magura. Conform memoriului tehnic lucrarea 202/2022 intocmit de SC ELECTRO 

UNIVERS SRL IASI, lucrarile de intarire retea vor consta in reamplasare firida existenta prin demontare si 

remontare bransamet trifazat, refacere bransament trifazat, inlocuire FB E2+4 metalica existenta cu o FB 

E2+4 DIN POLICARBONAT CONFORM st001 scoasa de pe domeniul public, montare priza de pamant, 

montare LES 0,4kV. Instalatia electrica proiectata va fi amplsata pe domeniul public. Pentru amplasarea 

LES 0,4kV proiectata si a FB E2+4 este necesara ocuparea definitiva a unei suprafete de teren de 63 mp 

situat in str. Drumul Bisericii si str. Florilor. Lucrarile se vor executa cu scoaterea de sub tensiune a 

instalatiilor existente si anume inlocuire FB E2+4, inlocuire cablu.  

Astfel, deoarece zona mentionata mai sus s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani, prin construirea 

accelerata de noi locuinte, consider ca este necesară și oportună aprobarea unui proiect de hotărâre în acest 

sens in vederea imbunatatirii calitatii vietii si a conditiilor de trai pentru locuitorii din zona. 

 

PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 6343 / 24.06.2022 
 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. 
DELGAZ GRID S.A., pentru suprafata de 63 mp in vederea realizarii lucrarii „ Intarire retea 

energie electrica pentru zona strada Florilor, sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau 
 
 
 

 Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent,  a studiat necesitatea intaririi 

retelei de energie electrica ce va deservi pentru persoanele satului Magura, zona str. Drumul Bisericii – str. 

Florilor, comuna Magura. Conform memoriului tehnic lucrarea 202/2022 intocmit de SC ELECTRO 

UNIVERS SRL IASI, lucrarile de intarire retea vor consta in reamplasare firida existenta prin demontare si 

remontare bransamet trifazat, refacere bransament trifazat, inlocuire FB E2+4 metalica existenta cu o FB 

E2+4 DIN POLICARBONAT CONFORM st001 scoasa de pe domeniul public, montare priza de pamant, 

montare LES 0,4kV. Instalatia electrica proiectata va fi amplsata pe domeniul public. Pentru amplasarea 

LES 0,4kV proiectata si a FB E2+4 este necesara ocuparea definitiva a unei suprafete de teren de 63 mp 

situat in str. Drumul Bisericii si str. Florilor. Lucrarile se vor executa cu scoaterea de sub tensiune a 

instalatiilor existente si anume inlocuire FB E2+4, inlocuire cablu.  

Astfel, deoarece zona mentionata mai sus s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani, prin construirea 

accelerata de noi locuinte, consider ca este necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre în acest 

sens in vederea imbunatatirii calitatii vietii si a conditiilor de trai pentru locuitorii din zona. 

 

CONSILIER ASISTENT 
CIOINEAG RAZVAN – GEORGE 

 
 
 
 
 

 


