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JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
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P R O I E C T 
 Nr. 30 din 1.07.2016 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
H O T A R A R E 

privind  ocuparea definitiva a 63 mp teren,  din domeniul public al comunei 
Bodești, pentru realizarea obiectivului “Alimentare cu energie electrică rezervor 

aparținând Companiei Județene Apa Serv S.A., în localitatea Bodești, județul 
Neamț”  

 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 
Având în vedere realizarea obiectivului “Alimentare cu energie electrică rezervor aparținând 

Companiei Județene Apa Serv S.A., in localitatea Bodești, comuna Bodești, județul Neamț”. 
Văzând  referatul consilierului Iftode Elena responsabil cu amenajarea teritoriului si urbanism 

prin care se impune ocuparea definitivă si temporara  a unei suprafețe de teren  aparținând 
domeniului public al comunei Bodești necesara realizării  lucrărilor de investiții in cadrul proiectului  
“Alimentare cu energie electrica rezervor aparținând Companiei Județene Apa Serv S.A., in 
localitatea Bodești, comuna Bodești, județul Neamț”, expunerea de motive a primarului comunei 
Bodești  la proiectul de hotărâre si  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările si completările ulterioare si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publica locala, republicată,  cu modificările si completările ulterioare ; 
 In baza art. 36 alin. 2 lit."c" şi 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica 
locala, republicată,  cu modificările si completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se aproba ocuparea definitiva a 63 mp teren din domeniul public al comunei Bodești 
și darea in folosință gratuita către E.ON Distribuție Romania S.A. pe perioada existenței Alimentarii 
cu energie electrică rezervor aparținând CJ Apa Serv S.A.. 

Art. 2 Consilierul U.A.T. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
Art. 3  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 

persoanelor interesate. 
 
 

 Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

Nr. 3341 din 1.07.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind  ocuparea definitiva a 63 mp teren,  din domeniul 
public al comunei Bodești, pentru realizarea obiectivului “Alimentare cu energie 
electrică rezervor aparținând Companiei Județene Apa Serv S.A., în localitatea 

Bodești, județul Neamț”  
 
 
 

 Văzând  cererea înregistrată la Primăria comunei Bodești cu nr. 2177 din 19.04.2016 a 
E.ON Distribuție Romania prin care se solicită  ocuparea definitivă a 63 mp teren și dare în 
folosință gratuită a terenului din domeniul public al comunei Bodești, pentru realizarea 
obiectivului “Alimentare cu energie electrica rezervor aparținând Companiei Județene Apa 
Serv S.A., in localitatea Bodești, județul Neamț” comuna Bodești, județul Neamț”, conform 
planului de situație anexa si a Memoriului tehnic prezentat, al Certificatului de urbanism cu 
nr.13/19.04.2016 si avizului arhitectului sef cu nr. 257/27.04.2016. 
 Având in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publica locala, republicată,  cu modificările si completările ulterioare 
          Faţă de considerentele enunţate anterior, supunem spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului local Bodești, proiectul de hotărâre astfel cum a fost el redactat. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Ec. Barna Marinel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMȚ 

COMUNA BODEȘTI 
PRIMĂRIA 

Nr. 3342 din 1.07.2016 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  ocuparea definitiva a 63 mp teren,  din domeniul public al comunei 

Bodești, pentru realizarea obiectivului “Alimentare cu energie electrica rezervor 
aparținând Companiei Județene Apa Serv S.A., în localitatea Bodești, județul 

Neamț”  
 

 
       Văzând Expunerea domnului Primar  Barna Marinel prin care se propune ocuparea 
definitiva a 63 mp teren,  din domeniul public al comunei Bodești, pentru realizarea 
obiectivului “Alimentare cu energie electrica rezervor aparținând Companiei Județene Apa 
Serv S.A., in localitatea Bodești, județul Neamț” comuna Bodești, județul Neamț”, conform 
planului de situație anexa si a Memoriului tehnic prezentat, al Certificatului de urbanism cu 
nr.13/19.04.2016 si avizului arhitectului sef cu nr. 257/27.04.2016, se fac următoarele 
precizări: 

Prin cererea înaintată către comuna Bodești, E.ON Distribuție Romania, solicită 
inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Bodești, privind atribuirea în folosință 
gratuită și ocuparea suprafeței de 63 mp teren domeniu public, astfel: 

- Pentru lucrări de întărire rețea – 2 mp – teren domeniu public, ce se va ocupa 
definitive, in vederea plantarii a 2 stâlpi de joasă tensiune; 

- Pentru lucrări pe tarif de racordare B(intre punctual de racordare si punctual de 
delimitare al instalațiilor – 1 mp – teren domeniu public, ocupată definitiv în vedea 
montării unui bloc de măsură si protective monofazat pe un suport metalic încastrat 
în beton; 

- 60 mp – teren domeniu public, ce se va ocupa definitiv, în vederea pozării unei 
LES 0,4 kv. 

- Conform PUG si RLU comuna Bodești, terenul este situat in intravilanul satului 
Bodești, UTR nr. 1 – zona de locuințe și funcțiuni complementare. 
 

       În consecinţă apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi 
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local, conform celor prezentate mai sus și în 
expunerea de motive a domnului primar. 

 
 

Consilier, 
Iftode Elena 


