HOTĂRÂRE
pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ
GRID S.A. pentru suprafața de 20 mp din terenul proprietate publică a Județului Botoșani,
aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul
Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 65530, pentru amplasarea unui post de
transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN
MUN. BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB
IACOBOVICI”
Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2022,
urmare a solicitării societății DELGAZ GRID S.A. Târgu Mureș înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 996 din 17.01.2022,
analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat
cu nr. 3686 din 22.02.2022,
având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului
Județean Botoșani nr. 3688 din 22.02.2022,
- Adresa Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani cu nr. 3223 din 15.02.2022,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri
europene,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente
istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 123/2012 a energiei
electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor articolelor 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 o t ă r ă ș t e:
Art. 1 (1) Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, aprobă acordarea cu titlu
gratuit a dreptului de uz și servitute legală în favoarea societății „Delgaz Grid" S.A., asupra
suprafeței de 20 mp teren din proprietatea publica a Județului Botoșani, număr cadastral 65530,
situat în Municipiul Botoșani, strada Doboșari, nr.87, pentru realizarea lucrării de amplasare a unui
post de transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN
MUN. BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB IACOBOVICI”.
(2) Planul de situație al amplasamentului postului de transformare este prevăzut în Anexa nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Dreptul de uz și servitute se va exercita pe toată durata de existență a rețelei
electrice.

(2) Beneficiarul dreptului de uz și dreptului de servitute au acces necondiționat pe terenul
prevăzut la art. 1 în vederea întreținerii și exploatării postului de transformare, ori de câte ori va fi
necesar.
Art.3. Traseul rețelelor electrice aflate în proprietatea societății Delgaz Grid S.A., care
traversează aerian sau subteran terenul prevăzut la art. 1, vor fi deviate la limita proprietății.
Art.4. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Arhitect șef din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr. 46 din 28.02.2022

CONTRASEMNEAZĂ:
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Marcel-Stelică BEJENARIU
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PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DETALIU
teren, proprietatea publică a Județului Botoșani, necesar executării obiectivului post de
transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN
MUN. BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB
IACOBOVICI”

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică BEJENARIU

