
ROMANIA
JUDETUL BACAu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind acordarea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra unui teren in suprafata de 3 mp, apartinand
domeniului public al comunei Oituz, in favoarea S.C. E.ON Moldova Distributie S.A. in vederea amplasarii a

doi stalpi pentru securizare bransamente PTA 2 Ferestrau-Oituz

Consiliullocal al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Vazand adres a S.c. ALLSYS ENERGY S.A. m. 89/18.11.2014, inregistrata la Primaria Oituz cu m.

12280 din 18.11.2014 prin care se solicita constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra
terenului in suprafata totala de 3 mp. in vederea amplasarii a doi stalpi pentru securizare bransamente PTA 2
Ferestrau-Oituz;

Luand in considerare Raportul compartimentului de urbanism inregistrat cu nr. 12331 din 18.11.2014 si
Expunerea de motive a primarului inregistrata cu nr. 12376 din 19.11.2014;

Tinand cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local inregistrat cu nr.
12523 din 20.11.2014;

"""'-' Avand in vedere prevederile art.109-113 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale m.123/20 12, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 749-755 din noul Cod Civil, ale Hotararii ConsiIiului Local Oituz
m. 32/24.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz,
anexa m.55 -Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz, la Hotararea Guvemului
m.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum ~i a municipiilor, oraselor ~i
comunelor din judetul Bacau, cu modificarile si cornpletarile uIterioare;

In temeiul art.36, alin.(l) si alin.(2) lit.c), artA5 alin.(3) din Legea administratiei publice locale
m.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile uIterioare, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.I. Se aproba acordarea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra unui teren in suprafata de 3
mp, apartinand domeniului public al comunei Oituz, in favoarea s.c. E.ON Moldova Distributie S.A. in
vederea amplasarii a doi stalpi pentru securizare bransamente PTA 2 Ferestrau-Oituz,

Art.2. Se imputerniceste Primarul comunei Oituz, judetul Bacau, sa semneze in numele si pentru Comuna
- Oituz, conventia-cadru intre comuna Oituz ~i S.C. E.ON Moldova Distributie SA.

~._. Art.3. Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, primarului comunei Oituz ~i
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 104
Din 20.11.2014


