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              PROIECT DE  
  H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  ocuparii de către SC DELGAZ GRID SA cu  drept de uz și servitute,a 
suprafeței de 1332,40  mp teren din domeniu public al comunei Tămăşeni,   

 
Lucaci Ștefan Primarul comunei Tămășeni,județul Neamț 
Văzând adresa  S.C. K-TEEL PROEB SRL,din Bacău,  înregistrată la primăria comunei Tămășeni sub nr. 
668 din 26.01.2021, prin care solicită, în numele  SC DELGAZ GRID SA acordarea dreptului de uz și a 
dreptului de servitute ,pentru suprafața de 1332,40 mp teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, pentru 
realizarea lucrării „Extindere rețele electrice,localitatea Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț-Zona 
str.Mușcatelor,,”. 
Luând în considerare referatul de aprobare  a domnului Lucaci Ştefan , Primarul comunei Tămăşeni  
nr.1560/19.02.2021 , raportul de specialiate nr.1561/19.02.2021 , întocmit de doamna Chile Lenuţa-Gabriela, 
Responsabil U.A.T. din aparatul de specialitate al Primarului comunei   
În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 
123/2012,cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c” şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 
139, alin.3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

PROPUNE: 
 
Art.1. Să se aprobe ocuparea de  către  SC DELGAZ GRID SA, suprafeței de 1330,40  mp, teren din 
domeniul public al comunei Tămăşeni ,str.Muscatelor, din care: 12,40  cu drept de uz și 1320  mp cu drept de 
servitute,cu titlu gratuit,pentru realizarea lucrării „Extindere rețele electrice,localitatea Adjudeni,comuna 
Tămășeni, județul Neamț-Zona   str.Mușcatelor,,”. 
Art.2. Primarul Comunei Tămăşeni ,prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.3.(1)Prezenta hotărâre se comunică Instituției  Prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate,Primarului com.Tămășeni,compartimentului urbanism si amenajarea 
teritoriului și se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al com.Tămășeni. 
           (2)Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice 
locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro 
       Prezentul proiect de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința consiliului local din data de 
26.02.2021  

   
INITIATOR, 
PRIMAR 
LUCACI ȘTEFAN 

                                                                         Avizat pentru legalitate, 
        Secretar general, 
            Căliman Alina Cristina 

 



Judeţul Neamţ 
Primăria Comunei Tămăşeni 
Nr.1560/19.02.2021 
 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

pentru   
 

H.C.L.  Tămășeni -  privind   ocuparea  de către S.C.  DELGAZ GRID S.A.                                                   
a  suprafetei  de  1332,40  mp -  teren domeniu public a Comunei Tămășeni ,  din  care  

12,40 mp - cu drept de uz   și  1320,0  mp - cu drept de servitute  ,  necesar  pentru  
realizarea  obiectivului  :   “EXTINDERE  RETELE  ELECTRICE,   LOCALITATEA   

ADJUDENI   ,  COMUNA   TĂMĂȘENI , JUDEȚUL   NEAMT -  ZONA    STR. MUSCATELOR   
”   
 
 

          Prin   adresa   înregistrată  la Primăria comunei Tămăşeni sub nr.  668/ 26.01.2021  ,   
S.C.  DELGAZ GRID S.A.  TG.  MURES   ,   prin   proiectant  S.C. K-TEEL PROEB   S.R.L.    din   
Bacau  , jud. Bacau  ,     solicită   Consiliului Local al Comunei Tamaseni     aprobarea   constituirii  unui  
drept de uz   pentru  suprafata  de  12,40 mp   și   a unui  drept de servitute pentru  suprafata   
de  1320,0  mp  -   teren  apartinand  zonei  drumului  satesc,   cu  scopul  executarii  
obiectivului :  “EXTINDERE  RETELE  ELECTRICE, LOCALITATEA   ADJUDENI   ,  
COMUNA   TĂMĂȘENI , JUDEȚUL   NEAMT -  ZONA   STR. MUSCATELOR   ” 
    
   Instalatiile  proiectate  se  amplasează  de-a lungul  Str. Muscatelor    , în localitatea 
Adjudeni  , la limita proprietățiilor, pe teren neproductiv ce aparține  domeniului public al 
comuni Tamaseni  , în  administrarea  Consiliului  Local  Tămășeni . 
 
         La finalizarea   lucrarilor  terenul ocupat temporar  pe durata executiei lucrarilor  va fi 
adus la  starea initiala  de catre constructorul lucrării. 
 

  
 
 
 

PRIMAR, 
LUCACI  STEFAN  

 
 
 
 
 
 
 



 Judeţul Neamţ 
Primăria Comunei Tămăşeni 
Nr.1561/19.02.2021. 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
pentru  

H.C.L.  Tămășeni -  privind   ocuparea  de către S.C.  DELGAZ GRID S.A.                                                   
a  suprafetei  de  1332,40  mp -  teren domeniu public a Comunei Tămășeni ,  din  care  

12,40 mp - cu drept de uz   și  1320,0  mp - cu drept de servitute  ,  necesar  pentru  
realizarea  obiectivului  :   “EXTINDERE  RETELE  ELECTRICE,   LOCALITATEA   

ADJUDENI   ,  COMUNA   TĂMĂȘENI , JUDEȚUL   NEAMT -  ZONA    STR. MUSCATELOR   
”   
 
 

          Prin   adresa   înregistrată  la Primăria comunei Tămăşeni sub nr.  666/ 26.01.2021  ,   
S.C.  DELGAZ GRID S.A.  TG.  MURES   ,   prin   proiectant  S.C. K-TEEL PROEB   S.R.L.    din   
Bacau  , jud. Bacau  ,     solicită   Consiliului Local al Comunei Tamaseni     aprobarea   constituirii  unui  
drept de uz   pentru  suprafata  de  12,40 mp   și   a unui  drept de servitute pentru  suprafata   
de  1320,0  mp  -   teren  apartinand  zonei  drumului  satesc,   cu  scopul  executarii  
obiectivului :  “EXTINDERE  RETELE  ELECTRICE, LOCALITATEA   ADJUDENI   ,  
COMUNA   TĂMĂȘENI , JUDEȚUL   NEAMT -  ZONA   STR. MUSCATELOR   ” 
 
   Instalatiile  proiectate  se  amplasează  de-a lungul  str.Muscatelor    , în localitatea 
Adjudeni ,  la limita proprietățiilor, pe teren neproductiv ce aparține  domeniului public al 
comuni Tamaseni  , în  administrarea  Consiliului  Local  Tămășeni  și   vor   respecta : 
-  prevederile normativelor   tehnice    în vigoare ; 

      -    condiţiile de coexistenţă cu alte reţele/instalaţii  impuse de  normativele  tehnice  în 
vigoare  şi  cu  solicitarea  asistenţei tehnice din partea deţinătorilor de reţele din zona 
executării lucrărilor propuse (apă , gaze naturale, canalizare, telefonie,…. ) ; 
- la finalizarea  lucrărilor,  suprafața de teren  ocupată  temporar   va fi  adusă  la starea  
inițială de  funcționare  de catre constructorul lucrarii;  
- pământul rămas în exces  se va transporta  din  zona  drumului ;  
- închiderea  sau instituirea restricțiilor de circulație se va face cu acordul poliției locale.   
-se  vor  respecta  conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de 
protecție a mediului, potrivit normelor generale si locale;  
-lucrarile  vor fi executate de persoane calificate, cu  respectarea   normelor generale şi cele 
specifice de T.S.M. şi P.S.I.  
 
                                                                                                                                           
              
 

Întocmit, 
  ing. Chile Lenuta Gabriela 

 
 
 

 
 


