
 PROIECT

Nr. 253 / 23.11.2022

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății
DELGAZ GRID S.A., din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2022,

urmare  a  adresei  înregistrată  de  SC  Delgaz  Grid  SA  la  Consiliul  Județean  Botoșani  cu
nr.16905/13.09.2022  și  a  adresei  Primăriei  Municipiului  Botoșani  înregistrată  la Consiliul  Județean
Botoșani cu nr. 22133/22.11.2022, 

analizând Referatul  de  aprobare  al  Președintelui  Consiliului  Județean  Botoșani  în  calitate  de
inițiator înregistrat cu nr. 22271 / 23.11.2022,

având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Județean

Botoșani nr. 22272 / 23.11.2022,
- 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 și parteneriate,
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) și c), alin. (3) și (4) 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 otărăș t e :

Art.1 Județul Botoșani, prin  Consiliului  Județean Botoșani,  aprobă acordarea cu titlu gratuit  a
dreptului de uz și servitute legală în favoarea societății Delgaz Grid S.A., asupra suprafeței de 2310 mp,
teren  proprietate  publică  a  Județului  Botoșani,  aflat  în  administrarea  Consiliului  Local  Botoșani,
identificat cu numărul cadastral 65028, situat în municipiul Botoșani, strada Ștefan cel Mare, nr. FN, în
scopul  înlocuirii  unui  cablu  electric  subteran  pe  porțiunea  de  drum  județean  DJ  296,  km 0+000  –
km 0+134, CF 65028, conform planului de amplasament prevăzut în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

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

(2) Beneficiarii dreptului de uz și dreptului de servitute au acces necondiționat pe terenul prevăzut
la art. 1, în vederea întreținerii și exploatării capacității energetice, 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 Administrarea Patrimoniului din
cadrul  aparatului  de specialitate  al  Consiliului  Județean Botoșani,  va aduce la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Avizat pentru legalitate:

   PREȘEDINTE        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr.______ / ___.___ 2022





Nr. 22271 / 23.11.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16905/13.09.2022 SC Delgaz
Grid  SA, cu sediul  în  municipiul  Târgu Mureș,  bd.  Pandurilor  nr.  42,  județul  Mureș,  solicită
acordul Județului Botoșani pentru înlocuirea unui cablu electric subteran, fiind transmise totodată,
prin adresa mai sus menționată, memoriul tehnic cu planșele aferente și Certificatul de urbanism
nr. 541/16.08.2022, emis de Primăria municipiului Botoșani, în scopul „Înlocuirii din incidente
LES 20 kV Botoșani – Rândunica porțiunea între PTCZ 18A și PTCZ 1803, municipiul Botoșani,
județul Botoșani”.

Lucrările descrise în memoriul tehnic, solicitate prin certificatul de urbanism, constau în
înlocuirea  unui  cablu electric  subteran,  conform anexei  la  prezentul  proiect, care  include și  o
porțiune din drumul județean DJ 296, km 0+000 – km 0+134, intabulat conform CF 65028, situat
în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, care aparține domeniului public al Județului Botoșani,
aflat  în  administrarea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Botoșani,  conform  Anexei  nr.  15  a
Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/2019.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani nr. 22133/22.11.2022 administratorul
terenului, pentru porțiunea de drum județean DJ 296, pe care se va înlocui cablul electric subteran,
comunică că este de acord cu această lucrare.

Menționăm  că  în  Certificatul  de  urbanism  nr.  541/16.08.2022,  la  pct.  5  litera  d.3
„Avize/acorduri”,  s-a  prevăzut obținerea  acordului  Consiliului  Județean  Botoșani,  pentru
înlocuirea cablului electric subteran.

Având  în  vedere  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Botoșani  cu  nr.
16905/13.09.2022, se propune acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute legală în
favoarea societății Delgaz Grid S.A., asupra suprafeței de 2310 mp, teren proprietate publică a
Județului  Botoșani,  aflat  în  administrarea  Consiliului  Local  Botoșani,  identificat  cu  numărul
cadastral 65028, situat în municipiul Botoșani, strada Ștefan cel Mare, nr. FN, în scopul înlocuirii
unui cablu electric subteran  pe porțiunea de drum județean DJ 296, km 0+000 – km 0+134, CF
65028, conform  planului  de  amplasament  prevăzut  în  Anexa  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre inițiat în acest
scop.

PREŞEDINTE

Doina-Elena FEDEROVICI



                  Direcția           Nr. 22272 / 23.11.2022
Administrarea Patrimoniului

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa înregistrată la  Consiliul  Județean Botoșani cu nr.  16905/13.09.2022 S.C.

Delgaz Grid S.A., cu sediul în municipiul Târgu Mureș, bd. Pandurilor nr. 42, județul Mureș,

solicită  acordul  Județului  Botoșani  pentru  înlocuirea  unui  cablu  electric  subteran, fiind

transmise totodată,  prin adresa mai sus menționată,  memoriul tehnic cu planșele aferente și

Certificatul de urbanism nr. 541/16.08.2022, emis de Primăria municipiului Botoșani, în scopul

„Înlocuirii din incidente LES 20 kV Botoșani – Rândunica porțiunea între PTCZ 18A și PTCZ

1803, mun. Botoșani, jud. Botoșani”.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  173 alin.  (1)  lit.  f),  din  Ordonanța  de  urgență  a

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  ulterioare,  Consiliul

Județean Botoșani îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, respectiv acordarea cu titlu

gratuit a dreptului de uz și servitute.

Corespunzător prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și

a gazelor naturale, exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale

unităților  administrativ-teritoriale  afectate  de  capacitățile  energetice  se  realizează  cu  titlu

gratuit,  pe  toată  durata  existenței  acestora  și  totodată,  corespunzător  art.  14,  dreptul  de  uz

asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice se întinde pe

toată durata funcționării capacității, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru

asigurarea funcționării normale a capacității.

Lucrările descrise în memoriul tehnic, solicitate prin certificatul de urbanism, constau în

înlocuirea unui cablu electric subteran,  conform anexei la prezentul proiect, care include și o

porțiune din drumul județean DJ 296, km 0+000 – km 0+134,  intabulat conform CF 65028,

situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, care aparține domeniului public al Județului

Botoșani,  aflat în administrarea  Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform Anexei

nr. 15 a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/2019.



Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Botoșani  nr.  22133/22.11.2022

administratorul terenului,  pentru  porțiunea de drum județean DJ 296,  pe  care se va  înlocui

cablul electric subteran, comunică că este de acord cu această lucrare.

Menționăm  că  în  Certificatul  de  urbanism  nr.  541/16.08.2022,  la  pct.  5  litera  d.3

„Avize/acorduri”,  s-a  prevăzut obținerea  acordului  Consiliului  Județean  Botoșani,  pentru

înlocuirea cablului electric subteran.

Având  în  vedere  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Botoșani  cu  nr.

16905/13.09.2022, se propune acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute legală în

favoarea societății Delgaz Grid S.A., asupra suprafeței de 2310 mp, teren proprietate publică a

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

cadastral  65028,  situat  în  municipiul  Botoșani,  strada  Ștefan  cel  Mare,  nr.  FN,  în  scopul

înlocuirii unui cablu electric subteran pe porțiunea de drum județean DJ 296, km 0+000 – km

0+134,  CF  65028, conform  planului  de  amplasament  prevăzut  în  Anexa  care  face  parte

integrantă din prezenta hotărâre

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea

și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre

în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV

Geanina PINTILII
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