
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMT 

COMUNA  TIBUCANI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea transmiterii în folosință cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ 
GRID S.A. a suprafeței de 1.511,8 m.p, din care: 11,8 mp – definitiv și 1.500 mp – 

temporar din domeniul public al comunei Țibucani, județul Neamț în vederea 
realizării lucrărilor “ Alimentare cu energie electrică stație epurare, în comuna 

Țibucani, sat Țibucani, județul Neamț” 
              

 
CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa de 

ordinară din data de 31 ianuarie 2019ț; 
Văzând Adresa Nr. 6 din 10.01.2019 a S.C. DELGAZ GRID S.A., înregistrată în cadrul 

instituției noastre sub Nr. 155 din 10.01.2019; 
Examinând Expunerea de motive a primarului înregistrată sub Nr. 156 din 10.01.2019, precum 

reportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub Nr. 198 din 11.01.2019; 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 12, alin. 2 și 4 din Legea nr. 123 din 2012 a energiei electrice și gazelor naturale; 
Luând act de avizul comisiei de specialitate; 

În temeiul prevederilor art.45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T A R A S T E: 
 
Art.1. (1) - Se aprobă transmiterea în folosință cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ 

GRID S.A. a suprafeței de 11,8 m² ocupată definitiv din domeniul public al comunei Țibucani, 
județul Neamț pentru amplasarea fundațiilor stâlpilor nr. 29A - în ax LEA 20 kV existentă, a  stâlpilor 
nr. 1-8 tip SC 15014 și SC 15006 SE4, respectiv stâlp tip SE8, stâlp cu post de transformare al LEA 
20 Kv proiectată, respectiv a blocului de măsură și protecție BMPT-I– 160/125A. 

(2) - Se aprobă acordul necondiționat pentru amplasarea subterană, pe domeniul public, a 
LES 0,4 kV. 

(3) -  Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute și de acces necondiționat al 
personalului de exploatare al S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru exploatare, întreținere și intervenții a 
instalațiilor proiectate (LEA  20  kV, LES 0,4 kVv, circ. Nr. 1 zona PT4  Țibucanii de Jos), pe toată 
durata de existență a obiectivului. 

Art.2.  - Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă pentru executarea lucrărilor: “Alimentare 
cu energie electrică stație epurare, în comuna Țibucani, sat Țibucani, județul Neamț” pe 
terenurile situate în intravilanul satului Țibucanii de Jos, parte integrantă din inventarul domeniului 
public al comunei ȚIBUCANI, județul NEAMȚ în suprafață totală de 1.511,8 m.p, din care: 11,8 mp – 
definitiv și 1.500 mp – temporar. 

 



Art.3. - Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile ce decurg din adoptarea 
prezentei hotărâri și va lua măsurile necesare în vederea asigurării executarea lucrării “ Alimentare 
cu energie electrică stație epurare, în comuna Țibucani, sat Țibucani, județul Neamț” pe 
terenul situat în intravilanul satului Țibucanii de Jos, parte integrantă din inventarul domeniului 
public al comunei ȚIBUCANI, județul NEAMȚ. 

Art.4. - Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                      SECRETARUL COMUNEI, 

RUSU IOAN                          J U R I S T                     
                                     AMBROSĂ COCA 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5 
Adoptată în ședința  ordinară din data de 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri în funcţie 
Redactat și Procesat C. Ambrosă 
31.01.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


