ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI
CONSILIUL LOCAL
Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200
HOTĂRÂREA
nr.6 din 27.01.2021
privind atribuirea in folosință gratuita in favoarea SC Delgaz Grid SA a unui teren aparținând
domeniului public al comunei Măgirești, Județul Bacău
Consiliul Local al comunei Măgirești, Județul Bacău, întrunit in ședința ordinara din data de
27.01.2021,
Având in vedere:









Adresa SC HISTEREZIS SRL nr747 din 11.01.2021 înregistrată la Primăria comunei
Măgirești cu nr. 238/12.01.2021 prin care solicita Consiliului local al comunei
Măgirești aprobarea prin act administrativ a dreptului de folosință gratuita in favoarea
SC DELGAZ GRID SA, pentru suprafața de 11 mp, teren aparținând domeniului public
al comunei Măgirești, in scopul realizării lucrării „extinderea liniei electrice din PT 2
Valea Arinilor, str. Principala, lucrarea de alimentare cu energie electrica SC TUMY
FOOD SERV SRL, județul Bacău”
Referatul de aprobare nr. 333/15.01.2021 al Primarului comunei Măgirești ;
Raportul de specialitate nr. 334/15.01.2021 întocmit de Compartimentul Urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgirești
prevederile art. 284-287, art. 297 alin. (1) lit. „d” si ale art. 349-353 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
prevederile art. 12 alin. (1), alin. (2), lit. „a-c” alin. (3), alin. (4) si ale art. 14 din Legea
energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completările
ulterioare;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Măgirești

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit. „a” , al art. 139 alin. (3) lit.
„g” si al art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1- Se aproba atribuirea in folosință gratuita a unui teren in suprafața de 11,00 mp
aparținând domeniului public al comunei Măgirești, in favoarea societății Delgaz Grid SA,
pentru realizarea lucrării „. extinderea liniei electrice din PT 2 Valea Arinilor, str. Principala,
lucrarea de alimentare cu energie electrica SC TUMY FOOD SERV SRL, județul Bacău

Art. 2 - Terenul atribuit conform art. 1 este situat in comuna Măgirești, conform planului de
instalații electrice proiectate care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 - Dreptul de folosință gratuita asupra terenului afectat de capacitățile energetice va
fi exercitat in baza unui contract de uz si servitute încheiat intre UAT Măgirești si SC Delgaz
Grid SA.
Art. 4 - Se aproba Contractul-cadru de uz si servitute, conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre
Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
compartimentul Urbanism.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului Județului Bacău, Primarului
comunei Măgirești, Compartimentului Urbanism, societății Delgaz Grid SA si va fi adusa la
cunoștința publica in condițiile legii.

Președinte de ședință
consilier
…………………

contrasemnează
secretar general comuna Măgirești
Bucurel Iulia Mihaela
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Hotărârea a fost adoptată cu 13
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