ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVEZI
HOTARARE
Nr. 19 din 29.06.2018
privind acordarea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra unor terenuri aflate în domeniul
privat al Comunei Livezi, în favoarea S.C .Bulrom Gas Impex S.R.L Bucureşti, în vederea racordării
pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului”Staţie mixtă distribuţie carburanţi, comuna Livezi,
judeţul Bacău”
Consiliul Local al Comunei Livezi, întrunit in sedinta ordinara la data de 29. 06.2018
Avand in vedere: dispozitiile art.3 alin.(4) din Legea privind bunurile proprietate publica,
nr.213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.109 -.113 alin (1) din Legea energiei
electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ultarioare, ale art.46 din O.G.
privind regimul drumurilor, nr.43/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin. (1), si
alin.(2) lit.c, si ale art.749, art.755 si art.756 din Codul civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 121 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 555, art. 621 alin.(1) şi alin.(3), art.741,
art.751, art.1166, art.1270 şi următoarele Cod civil, ale art.12 şi art. 14 din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând adresa înregistrată sub nr.2453 din 02.05.2018, prin care S.C. Bulrom Gas Impex S.R.L
Bucureşti solicită acordarea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra unor terenuri proprietate
privată a comunei Liveză, aflate în administrarea Consiliului Local Livezi, în vederea racordării pentru
alimentarea cu energie electrică a obiectivului ”Staţie mixtă distribuţie carburanţi, comuna Livezi, judeţul
Bacău;
În baza notei de constatare nr. 3712 din 27.06.2018 întocmita de Consilier fond funciar dna Dima Rodica , unde s-a facut identificarea amplasamentului , în vederea efectuării branșamentului
electric pentru alimentare cu energie electrica , în baza planului de situație efectuat în Stereo 70 , de
către S.C. Topo_Sistem SRL .
Luând în considerare expunerea de motive nr.3710 din 27.06.2018, Raportul compartimentului
Stare civilă, arhivă, juridic, nr.3711 din 27.06.20182018 precum şi avizele comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Livezi;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” şi alin. (5) , art.45 alin.(3) şi al art.115 alin.(1), lit”b”din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOT ARA STE:
Art.1. Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau aprobă constituirea, cu titlu
gratuit, a unui drept de uz asupra unei suprafeţe de teren de 5mp. şi a unui drept de servitute de trecere
asupra unei suprafeţe de teren de 200 mp. terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Livezi,județul
Bacau situate la punctul „La Curte”, tarlaua 24, parcelele P 1252 şi P 1253, identificate conform
planului de situaţie efectuat în Stereo 70 , de către S.C. Topo_Sistem SRL , în favoarea S.C. Bulrom
Gas Impex S.R.L Bucureşti în vederea racordării pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului
”Staţie mixtă distribuţie carburanţi, comuna Livezi, judeţul Bacău ” și în baza notei de constatare nr.
3712 din 27.06.2018 întocmita de Consilier fond funciar d-na Dima Rodica , unde s-a facut
identificarea amplasamentului , în vederea efectuării branșamentului electric pentru alimentare cu
energie electrica.
Terenurile pentru care se acorda drept de uzufruct și servitute fac parte din pașuni –domeniul privat ,
conform Listei de inventariere si Ordinelor Prefectului , judetul Bacau nr. 217/1994 si 231 din
10.09.2008 și Decizia nr. 397 din 16. August .1991 a Prefecturii Judetului Bacau .
Art.2. Exercitarea dreptului de uz, servitute de trecere si acces asupra acestor suprafete de
teren identificate prin planul de situație efectuat în Stereo 70 , de către S.C. Topo_Sistem SRL și în
baza notei de constatare nr. 3712 din 27.06.2018 întocmita de Consilier fond funciar d-na Dima
Rodica ,se realizeaza pe durata existentei investiției.
Art.3. La încetarea exercitarii drepturilor conferite prin prezenta hotarare, titularul investitiei
este obligat sa aduca terenul la starea initiala.

2.
ART.4 Se împuterniceşte Primarul comunei Livezi , județul Bacau , domnul Ichim Sorin ,
ca în numele şi pentru Comuna Livezi să semneze contractul de uz şi de servitute prevăzut în anexa 1 la
prezenta hotărâre.
Art.5 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Livezi, compartimentelor Buget,
contabilitate, venituri, Fond funciar şi Urbanism, Institutiei Prefectului, Judeţul Bacău, S.C. Bulrom Gas
Impex S.R.L Bucureşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.
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