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H O T A R A R E 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, 

 catre E.ON Moldova Distributie S.A., asupra unor suprafete de teren  
situate in comuna Bodești, județul Neamț 

 

 
 Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

  Având în vedere: 

• Adresa nr. 1100/02.08.2016 inaintata de Servicii Energetice-Proiectare S.R.L. Bacău înregistrată la 
Unitatea Administrativ Teritorială  comuna Bodești  cu nr. 4404 din 2.09.2016, prin care se solicită acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unor suprafeţe de teren necesare executării lucrării 

„REABILITARE REȚEA JOASĂ TENSIUNE INTRE PTA6  ȘI PTA7 OȘLOBENI, JUDEȚUL NEAMȚ”; 

• raportul nr. 4429 din 5.09.2016  al  secretarului comunei Bodești și Compartimentului urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bodești; 

• expunerea de motive nr. 4438/6.09.2016 a Primarului  comunei Bodești; 

• prevederile art. 12, aliniat (4) şi art. 14, aliniat (3) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul  comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești; 
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d” raportat la alin. (6), lit. „a”, punct 14, art. 45, alin. (3) şi art. 124 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 - Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz către S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra 
terenului în suprafaţă de 35 mp aferent domeniului public al comunei Bodești, pentru realizarea obiectivului 
„REABILITARE REȚEA JOASĂ TENSIUNE INTRE PTA 6  ȘI PTA 7 OȘLOBENI, JUDEȚUL NEAMȚ”, pentru 

amplasarea a unui număr de 35 stâlpi  de energie electrica din beton.  
 ART. 2 - Se acordă cu titlu gratuit dreptul de servitute către S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra 
terenului în suprafaţă de 1110 mp aferent domeniului public al comunei Bodești, în vederea executării lucrărilor 

la obiectivul „REABILITARE REȚEA JOASĂ TENSIUNE INTRE PTA6  ȘI PTA7 OȘLOBENI, JUDEȚUL NEAMȚ” 
pentru înlocuirea  conductorilor LEA 1KV. 
 ART. 3 - Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor afectate de capacităţile energetice 

se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora. 
 ART. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Compartimentului 
urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bodești. 

 ART. 5 - Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 Nr. 41 din 29.09.2016 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 
 

Preşedinte de şedință, 

Păvăloaia Mihai 

Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 


