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H O T Ă R Â R E 

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 ______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,  Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 Doina-Elena FEDEROVICI  Marcel-Stelică BEJENARIU 
 

 
 
 
 
 
 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa 

la Hotărârea nr. _______ din _______ 2022 

(1 pag.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,                                                    Avizat pentru legalitate, 

 DOINA ELENA FEDEROVICI   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

                                                                                                    Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 





 
 Nr. 3686 din 22.022022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre privind 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”. 

Pentru derularea investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN MUN. BOTOȘANI – 

ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB IACOBOVICI”, societatea DELGAZ 

GRID S.A. Târgu Mureș a solicitat, prin societatea Energo-Design S.R.L. Iași, în calitate de 

proiectant, Primăriei municipiului Botoșani eliberarea unui certificat de urbanism. Prin Certificatul 

de urbanism nr. 17 din 11.01.2022 se solicită obținerea unor avize/acorduri specifice, dar și acordul 

proprietarilor parcelelor învecinate, dacă rețeaua electrică nu este amplasată doar pe domeniul 

public și/sau privat al municipiului Botoșani. 

 Societatea DELGAZ GRID S.A. Târgu Mureș, în calitate de investitor și proprietar al rețelei 

electrice din municipiul Botoșani, a solicitat prin societatea Energo-Design S.R.L. Iași, în calitate de 

proiectant, prin adresa nr. 996/17.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani, acordul 

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 DJDP Botoșani, 

situat în municipiul Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 65530, pentru amplasarea 

unui post de transformare PTAv. 

Solicitările sunt în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a 

gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora deținătorii de autorizații și 

licențe în domeniul producerii, transportului de energie electrică, serviciul de sistem, distribuția și 

furnizarea energiei electrice, precum și activitățile de administrare a piețelor centralizate de energie 

electrică beneficiază de servitutea de suprafața pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau 

alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în 

condițiile legii. 

Dreptul de uz și servitute asupra proprietății statului și ale unităților administrativ teritoriale 

afectate de capacități energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora. 

 Acordul Consiliului Județean Botoșani se propune a fi emis cu condiția ca toate rețelele 

electrice ce traversează aerian și subteran terenul în cauză să fie deviate la limita proprietății. 

Schița terenului afectat de servitute este prezentată în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.  

Față de cele de mai sus prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute  în favoarea s.c. DELGAZ GRID s.a. 

pentru suprafața de 20 mp din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în 

administrarea DJDP Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr 

cadastral 65530, pentru amplasarea unui post de transformare PTAv. 

 

 
PREȘEDINTE, 

                                                         Doina-Elena FEDEROVICI 



 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF    

Nr. 3688 din 22.02.2022  

 Vizat, 

 VICEPREȘEDINTE 

 Dorin BIRTA 

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

 

Imobilul cu numărul cadastral 65530, situat în municipiul Botoșani strada Doboșari nr. 87, 

este proprietatea publică a județului Botoșani și se află în administrarea Direcției Județene de 

Drumuri și Poduri Botoșani. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 996 din 17.01.2022 societatea 

Energo-Design SRL, în calitate de proiectant, solicită 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, 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”. 

Lucrarea este determinată de solicitarea Primăriei municipiului Botoșani de extindere a 

rețelei electrice de distribuție pe Aleile Nicolae Pisoski și Iacob Iacobovici în vederea alimentării cu 

energie electrică a locuitorilor din zonă. Pentru a se putea realiza 2 plecări de joasă tensiune, una pe 

Aleea N. Pisoski și cealaltă pe Aleea I. Iacobovici, este necesară amplasarea în zonă a unui tablou 

de distribuție aferent unui post de transformare PTAv.  

Postul de transformare PTAv proiectat se va amplasa pe terenul proprietate publică a 

Județului Botoșani, iar celelalte instalații electrice proiectate (LEA 20kV, LES 0,4 kV și LEA 

0,4kV) se vor amplasa pe domeniul public ce aparține municipiului Botoșani, de-a lungul 

drumurilor existente, la marginea proprietăților. 

Suprafața de teren ocupată de PTAv proiectat este de 20 mp (inclusiv zona de siguranță). 

Postul va fi amplasat conform planului de situație, anexă la prezenta hotărâre. 

Solicitările sunt în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a 

gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora deținătorii de autorizații 

și licențe în domeniul producerii, transportului de energie electrică, serviciul de sistem, distribuția și 

furnizarea energiei electrice, precum și activitățile de administrare a piețelor centralizate de energie 

electrică beneficiază de servitutea de suprafață pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau 

alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în 

condițiile legii. 

Dreptul de uz și servitute asupra proprietății statului și ale unităților administrativ teritoriale 

afectate de capacități energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora. 

 Acordul Consiliului Județean Botoșani se propune a fi emis cu condiția ca toate rețelele 

electrice ce traversează aerian și subteran terenul în cauză să fie deviate la limita proprietății. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru 

acordarea în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz și servitute asupra 

suprafeței de 20 mp din terenul proprietate publica a Județului Botoșani, pentru amplasarea unui 

post de transformare. 

 

Arhitect Șef 

Paul-Cristian HRUȘCĂ 


