ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie către CNTEE “Transelectrica” SA pentru
toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, a doua terenuri în suprafaţă de 448 mp pentru
reamplasarea a doi stâlpi aparţinând LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava ca urmare a execuţiei lucrării
“Supraînălţare LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava în zona depozitului de deşeuri neconform din
Municipiul Oneşti”
Consiliul Local Oneşti, întrunit în sedinţă ordinară în data 20 mai 2013;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Victor Laurentiu
Neghină nr.2700/16.05.2013, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare servicii publice şi
control al activităţii de transport nr.2701/16.05.2013, Avizul Comisiei de studii si prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ, precum si adresa nr.9801/14.05.2013 a SC Iridex Group Construcţii SRL, SC
Hidroconstrucţia SA şi SC Finara Consult SRL, formulata în numele CNTEE “Transelectrica” SA;
În baza art.12 alin.(2) şi (4) din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2, lit.c, art.45 alin.3, şi art.124 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art 1 (1)Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie către CNTEE
“Transelectrica” SA Bucureşti, pe toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, a două terenuri în
suprafaţă de 448 mp, pentru reamplasarea stâlpilor nr.28 şi 29, din panoul 28 - 41 aparţinând LEA
220 kV Gutinaş-Dumbrava.
(2) Identificarea terenului se va face prin plan de situaţie anexat procesului verbal de
predare-primire, semnat de Primarul municipiului Oneşti.
Art.2 Pe toata durata de viaţă a LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava, proprietarul terenului va
permite accesul salariaţilor CNTEE Transelectrica SA şi a personalului societatilor comerciale cu
care aceasta are contracte de prestări servicii pentru activităţi de revizii, reparaţii şi interventii
necesare la respectiva instalaţie electrică.
Art.3 - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- CNTEE “Transelectrica” SA;
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