
 
          

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății 

DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și a Direcției Județene de Drumuri 

și Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani și comuna Curtești  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2023, 

urmare a adresei înregistrată de societatea Delgaz Grid SA, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 907/16.01.2023, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani pentru 

aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A., 

asupra unui teren proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Botoșani și a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botosani, situat în municipiul 

Botoșani si comuna Curtești, înregistrat cu nr. 1907 din 30.01.2023, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului 

Județean Botoșani nr. 1908 din 30.01.2023, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumentelor 

istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene 

în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (2) lit. a) și c), art. 111, art. 113 și art. 138 alin. 

(2) lit. d) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și 

completările ulterioare;, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h ot ă ră ș t e : 

 

 Art.1 Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute legală în favoarea 

societății Delgaz Grid S.A., asupra suprafeței de 494 mp, teren proprietate publică a Județului 

Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local Botoșani, identificat cu numărul cadastral 

6565123, respectiv în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, identificat cu 

numărul cadastral 56015, situat în municipiul Botoșani și comuna Curtești, în scopul amplasării 

unei conducte gaze naturale presiune medie subterane pe porțiunea de drum județean DJ 207N, 

conform planurilor de amplasament prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Drepturile de uz și servitute se vor exercita pe toată durata de existență a 

conductei. 

(2) Beneficiarii dreptului de uz și dreptului de servitute au acces necondiționat pe terenul 

prevăzut la art. 1, în vederea întreținerii și exploatării conductei, ori de câte ori va fi necesar. 



Art.3 La finalizarea lucrării terenul ocupat temporar pe durata execuției lucrărilor trebuie să 

fie adus la starea inițială de către constructorul lucrării, iar acest lucru va fi prevăzut în contractul de 

execuție încheiat între firma ce va executa lucrarea și societatea DELGAZ GRID S.A. 

Art.4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Arhitect Sef din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

   PREȘEDINTE           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 31 din 31.01.2023 



       Anexa nr. 1 la HCJ nr 31 din 31.01.2023 

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ: 

   PREȘEDINTE        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 



Anexa nr. 2 la HCJ nr 31 din 31.01.2023 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ: 

   PREȘEDINTE        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 


