
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI                                                                                                                        
 

H O T A R A R E 
privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces, respectiv acordarea dreptului de 

folosinţă cu titlu gratuit asupra unor suprafeţe de teren aparţinând proprietăţii publice şi 
private a Comunei Bodești pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice 

 
 Având în vedere: 
• Adresa înaintată  S.C. RCS&RDS S.A. înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială  comuna 
Bodești  cu nr. 6246 din 16.12.2019, prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a unei suprafețe de 
teren din domeniul public sau privat al comunei în scopul executării lucrării „ALIMENTARE CU 
ENERGIE ELECTRICĂ STATIE TELECOMUNICAȚII, SITUATĂ ÎN LOCALITATEA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ”; 
• raportul nr. 6248 din 16.12.2019 al  secretarului comunei Bodești și Compartimentului urbanism 
și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bodești; 
• referatul de aprobare cu nr. 6247 din 16.12.2019 a Primarului  comunei Bodești; 
 În baza prevederilor art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5), art. 14 din Legea nr. 
123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 858 - art. 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Văzând raportul  comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 
alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  
 Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
 ART. 1. - Se aprobă acordarea dreptului de uz, de servitute şi de acces, cu titlu gratuit, asupra 
unor suprafeţe de teren de 436 mp aparţinând proprietăţii publice şi private ale  Comunei Bodești, 
situate conform poziţionării topografice, anexată la cererea  înregistrată la Comuna Bodești  cu nr. 
6246 din 16.12.2019, către DELGAZ GRID S.A. pentru realizarea obiectivului „„ALIMENTARE CU 
ENERGIE ELECTRICĂ STATIE TELECOMUNICAȚII, SITUATĂ ÎN LOCALITATEA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ” 
 (2) Dreptul de uz, dreptul de servitute, dreptul de acces acordat în conformitate cu alin. (1) se 
realizează cu titlu gratuit, pe toată durata lucrărilor de extindere şi existenţei reţelei electrice, cu 
condiţia refacerii suprafeţelor afectate în starea iniţială de înaintea începerii lucrărilor. 
 ART.2. - 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.3. - Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

 
Nr. 57 din 23.12.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru; 2 voturi contra; 2 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Neculai CORLADE 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general al comunei Bodești, 

Ionel BOSTAN 
 


