
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  125702/ 06.04.2021                PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                         NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra 

unei suprafeţe de teren situată în Bacău 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 

- Adresele Delgaz Grid SA nr. 119991/16.03.2021, 122452/25.03.2021 și 

122454/25.03.2021 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra 

unei suprafeţe de teren situată în Bacău; 

- Referatul comun nr. 125504/ 06.04.2021 al Direcției Drumuri Publice și 

Compartimentului Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului prin care se 

propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafeţe de teren 

situată în Bacău;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 125703/06.04.2021; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

125705/1/06.04.2021; 

-  Raportul comun  al  Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției 

Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea 

Patrimoniului din cadrul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 

125705/2/06.04.2021; 

- Prevederile art. 12 alin. (2), lit. ”a” , lit. ”b” și lit. ”c” din Legea nr. 123/ 2012 a 

energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și 

ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1 – Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel: 

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare, asupra: 

 

(a) suprafeței de 10mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, 

aferentă lucrării  ”Reamplasare instalații electrice ale DELGAZ GRID SA la Grădinița 

Rază de Soare, mun.Bacău, str. Costache Negri nr.1”, în vederea amplasării  cablului  

electric subteran pe str. Costache Negri din  municipiul Bacău, delimitat conform planului 

de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(b) suprafeței de 20mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, 

aferentă lucrării ”Eliberare amplasament/realizare condiții de coexistență pentru 

construire centru comercial SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea  

 



 

 

Romanului nr.2, jud.Bacău”, în vederea amplasării  cablului  electric subteran pe str.  

Calea Romanului din  municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa 

nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(c) asupra suprafeței de 210mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  

Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică ”Centru comercial” aparținând 

SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, 

jud.Bacău”, în vederea amplasării  cablului  electric subteran pe str. Calea Romanului din  

municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa  nr. 3, parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

(2) pe durata   existenței capacităților energetice asupra : 

(a) suprafeței de 1mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, aferentă 

lucrării ”Reamplasare instalații electrice ale DELGAZ GRID SA la Grădinița Rază de 

Soare, mun.Bacău, str. Costache Negri nr.1”, în vederea amplasării unei firide de 

distribuție pe str. Costache Negri din municipiul Bacău, delimitat conform planului de 

situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(b) suprafeței de 1mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, aferentă 

lucrării ”Eliberare amplasament/realizare condiții de coexistență pentru construire centru 

comercial SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, 

jud.Bacău” în vederea amplasării unei firide de branșament și a unui BMPT pe str. Calea 

Romanului din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

ART. 2 – Se aprobă Contractul – Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, 

conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 3 – Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiţia ca lucrările efectuate să nu 

afecteze carosabilul, iar execuţia subtraversărilor de alei şi străzi se va efectua prin foraj 

orizontal. 

 

ART. 4 – După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea  

iniţială prin grija constructorului. 

 

ART. 5 – Titularii dreptului de uz și de servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, 

executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind 

aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public 

sau privat al municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare. 

 

ART. 6 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea şi Inventarierea 

Patrimoniului. 

 

ART. 7 – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri 

Publice, Compartimentului Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului şi Delgaz Grid 

SA. (prin Compartiment Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului). 

 

 

 

 



 

 

ART. 8 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
B.S/DS-I-A-2/ex.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 125703/ 06.04.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către 

Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău 

 

 

 Prin adresele înaintate de DELGAZ GRID S.A. se solicită acordarea dreptului de 

uz și de servitute, astfel: 

1. pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:  

- suprafeței de 10mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, aferentă 

lucrării  ”Reamplasare instalații electrice ale DELGAZ GRID SA la Grădinița Rază de 

Soare, mun.Bacău, str. Costache Negri nr.1”, în vederea amplasării  cablului  electric 

subteran pe str. Costache Negri din  municipiul Bacău; 

- suprafeței de 20mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, aferentă 

lucrării ”Eliberare amplasament/realizare condiții de coexistență pentru construire 

centru comercial SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea 

Romanului nr.2, jud.Bacău”, în vederea amplasării  cablului  electric subteran pe str. 

Calea Romanului din  municipiul Bacău; 

- suprafeței de 210mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, 

aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică ”Centru comercial” aparținând SC 

LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, jud.Bacău”, 

în vederea amplasării  cablului  electric subteran pe str. Calea Romanului din  municipiul 

Bacău; 

2. pe durata   existenței capacităților energetice asupra : 

- suprafeței de 1mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, aferentă 

lucrării ”Reamplasare instalații electrice ale DELGAZ GRID SA la Grădinița Rază de 

Soare, mun.Bacău, str. Costache Negri nr.1”, în vederea amplasării unei firide de 

distribuție pe str. Costache Negri din municipiul Bacău; 

- suprafeței de 1mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  Bacău, aferentă 

lucrării ”Eliberare amplasament/realizare condiții de coexistență pentru construire 

centru comercial SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea 

Romanului nr.2, jud.Bacău” în vederea amplasării unei firide de branșament și a unui 

BMPT pe str. Calea Romanului din municipiul Bacău; 

Drepturile de uz şi de servitute  care au ca obiect utilitatea publică, au caracter 

legal, iar conţinutul acestora este prevăzut în Legea nr. 123/ 2012 şi se exercită fără 

înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacităţii energetice sau, 

temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, 

lucrărilor de intervenţie în caz de avarie. 

 Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale 

unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu 

titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora. 

        

 

 



 

 

  Titularii dreptului de uz și servitute, sau după caz, executantul lucrărilor, va respecta 

întocmai prevederile H.C.L. nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului 

privind condițiile  de execuție a lucrărilor pe domeniul public  sau privat al municipiului 

Bacău și de intervenție în caz de avarie  la rețelele edilitare, cu modificările ci 

completările ulterioare. 

         Dreptul de uz şi servitute se acordă sub condiţia ca lucrările efectuate să nu 

afecteze carosabilul, iar execuţia subtraversărilor de alei şi străzi se va efectua prin foraj 

orizontal. 

  Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 
 

N.O.P,B.S/DS-I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

ARHITECT SEF 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA ȘI INVENTARIERE A PATRIMONIULUI 

DIRECTIA DRUMURI PUBLICE  

SERVICIUL DRUMURI, REȚELE ȘI ILUMINAT PUBLIC 

NR. 125705/2/ 06.04.2021 

 

Raport   

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind  aprobarea dreptului de uz şi de 

servitute  către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren situată 

în Bacău 

 

În conformitate cu prevederile   Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale,  deținătorii de  autorizații și licențe în domeniul producerii, transportului 

de energie electrică  serviciul de sistem, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, 

precum şi activităţile de administrare a pieţelor centralizate de energie electrică 

beneficiază de : 

a)dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, 

retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei; 

     b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect 

al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare; 

     c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 

instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii 

energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii; 

     d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea 

pune în pericol persoane şi bunuri; 

     e) dreptul de acces la utilităţile publice. 

 

Proiectul de hotărâre  prezentat prin care se propune acordarea dreptului de uz si 

servitute către DELGAZ GRID SA asupra unei suprafeţe de teren situate în 

Bacău, a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii 123/2012 a energiei 

electrice şi a gazelor naturale,  actualizată și  ale Ordonanței de Urgentă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  si poate fi supus  spre 

dezbatere. 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV ADJ.               DIRECTOR EXECUTIV  

      IONEL-IULIAN STAN            FLORIN MATEUTA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 125705/1/ 06.04.2021 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind  aprobarea dreptului de uz şi de servitute  către 

DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău 

  

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 12 (2), lit. ”a”, lit.”b” și lit. ”c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei 

electrice şi a gazelor naturale, actualizată, care precizează: 

Art. 12 (2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice 

ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea 

capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor 

autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de: 

a)dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau 

desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei; 

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de 

înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;        

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de 

reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de 

amplasare a acestora, în condiţiile legii;  

- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 

243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată 

și completată, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 

adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 

actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 

consiliului judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, aliniatul (6) lit. „a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului; 

(6)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a 

bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a 

serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     Red.  B.S/DS-I-A-2/ex.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

  Anexa nr. 4 la HCL NR.______DIN_______ 

 

CONTRACT – CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ŞI SERVITUTE 

Nr. 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 

07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat 

prin Primarul Municipiului Bacau LUCIAN - DANIEL  STANCIU - VIZITEU, denumit în continuare 

proprietar  

 

Şi 

 

S.C. DELGAZ GRID  S.A., cu sediul în Tg. Mureş, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureş, 

nr. Înregistrare în Registrul Comerţului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN RO11 BRDE 270S 

V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureş, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak  - Director General 

şi dna Mihaela Loredana Cazacu  - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea 

Beneficiarului, a dreptului de uz şi servitute asupra terenului în suprafaţă de .................situat în Bacău, 

str. ...................., aflat în  proprietatea Proprietarului, conform Planului de situaţie ce constituie Anexă 

la prezentul contract. 

Art. 2. Predarea – primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare – 

primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea ..................................................., 

delimitat conform planului de situaţie Anexa nr..... parte integrantă a HCL nr...../................ 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenţei construcţiei, începând de la data punerii în 

funcţiune. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

Art. 4. Proprietarul se obligă: 

a) să predea spre folosinţă cu titlu gratuit suprafaţa de ................. mp necesară  pentru realizarea 

lucrării;  



 

b) să permită necondiţionat şi cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul 

prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparaţiilor şi a tuturor operaţiunilor curente, precum 

şi a tuturor operaţiunilor specifice şi necesare exploatării şi întreţinerii ; 

c) în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice  noilor  proprietari prezentul contract. 

 

Art. 5. Beneficiarul se obligă: 

a) să folosească bunul potrivit destinaţiei menţionate la art. 2 din prezentul contract;  

b) să solicite şi să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare  realizării lucrărilor pe cheltuiala 

proprie; 

c) să efectueze reviziile, reparaţiile curente de la data punerii în funcţiune pe propria cheltuială; 

d) să exploateze şi să întreţină ........................ pe propria cheltuială; 

e) să execute , pe cheltuiala lor şi fără  nici o despăgubire  din partea administratorului  drumului, 

demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus  de construirea, 

modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea 

condiţiilor pentru siguranţa circulsţiei, în termen de 60 de zile  de la primirea înţtiinţării,  

f) să respecte condiţiile stabilite în contract; 

g) să întreţină bunul ca un bun gospodar şi ca pe un bun al sau şi să nu transmită către terţi drepturile 

pe care le are în urma acestui contract; 

h) să predea proprietarului bunul  în aceleaşi condiţii în care i-a fost încredinţat spre folosinţă, fără 

a avea vreo pretenţie materială sau de alt gen asupra îmbunătăţirilor ce eventual le va aduce acestuia; 

i) să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012  privind aprobarea Regulamentului 

privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de 

intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare., asa cum a fost completat  prin H.C.L. nr.407/29.10.2018. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 

Art. 6. Prezentul contract încetează: 

a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuinţarea ......................;  

b) prin reziliere, dar numai la cererea părţii interesate, în cazul nerespectării obligaţiilor de către cealaltă 

parte semnatară. 

c) în cazul în care beneficiarul foloseşte bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel 

prevăzut la art. 2 din contract. 

d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului. 

VI. FORŢA MAJORĂ  

 

Art. 7. Aşa cum este definită forţa majoră exonerează Părţile de răspundere pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor lor contractuale. În scopul acestui Contract, forţa majoră înseamnă un eveniment sau o 

împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părţi şi care face imposibilă îndeplinirea de 

către Partea respectivă a obligaţiilor sale asumate prin prezentul Contract şi include, dar fără a se limita  



 

la, război, revoluţie, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundaţie sau alte condiţii meteo 

nefavorabile, confiscare. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în scris, în termen 

de 3 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în 15 zile de la apariţie.  

Partea care invocă forţa majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia 

în termen de 15 zile de la încetare. 

În cazul în care evenimentul de forţă majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract 

pentru o perioadă care depăşeşte 2 luni, oricare dintre Părţi poate denunţa unilateral Contractul. În acest 

caz, nici una dintre Părţi nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-

şi îndeplinească obligaţiile acumulate până la data respectivă. 

 

VII. LITIGII  

Art. 8. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  

Art. 9. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente.  

 

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 

 

Art. 10. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract. 

Art. 11. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, 

cu confirmare de primire ţi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor 

pe această confirmare. 

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ce a fost trimisă. 

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la aliniatele precedente. 

 

IX. CLAUZE FINALE 

 

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional semnat de părţile contractante.  

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Art.16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă şi Planul de situaţie fac parte integrantă din prezentul 

contract. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 125705/1/ 06.04.2021 

CĂTRE 

DIRECȚIA DE DRUMURI PUBLICE 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre privind  aprobarea dreptului de uz şi de servitute  către 

DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău,  în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 12.04.2021 

să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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JUDEŢUL BACĂU                        APROBAT 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                    PRIMAR 

ARHITECT ŞEF                                 LUCIAN-DANIEL STANCIU - VIZITEU                           

 

Compartiment Administrare şi Inventarierea Patrimoniului 

Direcția Drumuri Publice 

Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat Public 

NR ................/........................2021 

 

 

 

REFERAT 

Privind aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID SA  

asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău   

 

 

 

 Având în vedere : 

- adresa nr. 119991/16.03.2021 primită  de la  DELGAZ GRID S.A, 

însoțită de plan de încadrare în zonă, plan de situație întocmite de către 

S.C. HISTEREZIS SRL, prin care solicită acordarea  dreptului de uz și 

servitute  asupra  suprafeţei de 11mp  teren  aparţinând municipiului  

Bacău, pentru realizarea lucrarilor necesare  amplasării cablului electric 

subteran și reamplasării unei firide de distribuție,  aferente lucrării 

”Reamplasare instalații electrice ale DELGAZ GRID SA la Grădinița 

Rază de Soare, mun.Bacău, str. Costache Negri nr.1”,  

- adresa nr. 122452/25.03.2021 primită  de la  DELGAZ GRID S.A, 

însoțită de plan de încadrare în zonă, plan de situație și memoriu tehnic 

întocmite de către S.C. ELECTROAXA  SRL, prin care solicită 

acordarea  dreptului de uz și servitute  asupra  suprafeţei de 21mp  teren  

aparţinând municipiului  Bacău, pentru realizarea lucrarilor necesare  

amplasării cablului electric subteran, a unei firide de branșament și a 

unui bloc de măsură, aferente lucrării ”Eliberare amplasament/realizare 

condiții de coexistență pentru construire centru comercial SC LIDL 

ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, 

jud.Bacău”,  

- adresa nr. 122454/25.03.2021 primită  de la  DELGAZ GRID S.A, 

însoțită de plan de încadrare în zonă, plan de situație și memoriu tehnic 

întocmite de către S.C. ELECTROAXA  SRL, prin care solicită 

acordarea  dreptului de uz și servitute  asupra  suprafeţei de 210mp  teren  

aparţinând municipiului  Bacău, pentru realizarea lucrarilor necesare  

amplasării cablului electric subteran, aferente lucrării ”Alimentare cu 

energie electrică ”Centru comercial” aparținând SC LIDL ROMÂNIA 

SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, jud.Bacău”,  

Propunem,  în baza prevederilor art. 12 al.2 lit.a, b şi c şi al.4 din Legea 

nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, ale art.129 alin.2 lit c din 

Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 



promovarea unui proiect de hotărâre  în Consiliul Local al Municipiului Bacău 

privind : 

 

A. aprobarea dreptului de uz și servitute   către  DELGAZ GRID SA,  

astfel: 

1. pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:  

- * suprafeței de 10mp teren aparţinând domeniului public al 

municipiului  Bacău, aferentă lucrării  ”Reamplasare instalații electrice 

ale DELGAZ GRID SA la Grădinița Rază de Soare, mun.Bacău, str. 

Costache Negri nr.1”, în vederea amplasării  cablului  electric subteran 

pe str. Costache Negri din  municipiul Bacău, delimitat conform 

planului de situație, anexa  1; 

* suprafeței de 20mp teren aparţinând domeniului public al 

municipiului  Bacău, aferentă lucrării ”Eliberare amplasament/realizare 

condiții de coexistență pentru construire centru comercial SC LIDL 

ROMÂNIA SCS, amplasat în mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, 

jud.Bacău”, în vederea amplasării  cablului  electric subteran pe str. 

Calea Romanului din  municipiul Bacău, delimitat conform planului de 

situație, anexa  2; 

* suprafeței de 210mp teren aparţinând domeniului public al 

municipiului  Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică 

”Centru comercial” aparținând SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în 

mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, jud.Bacău”, în vederea 

amplasării  cablului  electric subteran pe str. Calea Romanului din  

municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa  3; 

 

2. pe durata   existenței capacităților energetice asupra : 

* suprafeței de 1mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  

Bacău, aferentă lucrării ”Reamplasare instalații electrice ale DELGAZ GRID SA 

la Grădinița Rază de Soare, mun.Bacău, str. Costache Negri nr.1”, în vederea 

amplasării unei firide de distribuție pe str. Costache Negri din municipiul Bacău, 

delimitat conform planului de situație, anexa 1; 

*suprafeței de 1mp teren aparţinând domeniului public al municipiului  

Bacău, aferentă lucrării ”Eliberare amplasament/realizare condiții de coexistență 

pentru construire centru comercial SC LIDL ROMÂNIA SCS, amplasat în 

mun.Bacău, str.Calea Romanului nr.2, jud.Bacău” în vederea amplasării unei 

firide de branșament și a unui BMPT pe str. Calea Romanului din municipiul 

Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 2; 

 

B. Aprobarea modelului  cadru aferent contractului de uz  si  servitute, 

conform Anexei 4 

 

 Titularii dreptului de uz și servitute, sau după caz, executantul lucrărilor, 

va respecta întocmai prevederile H.C.L. nr. 253/25.10.2012, cu modificările si 

completarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului privind condițiile  de 

execuție a lucrărilor pe domeniul public  sau privat al municipiului Bacău și de 

intervenție în caz de avarie  la rețelele edilitare.  

  

  Dreptul de uz şi servitute se acordă sub condiţia ca lucrările efectuate să nu 

afecteze carosabilul, iar execuţia subtraversărilor de alei şi străzi se va efectua prin 

foraj orizontal. 



 

 

 

După executarea lucrărilor terenul ocupat temporar va fi adus la starea 

iniţială prin grija constructorului. 

Vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați proiect de HCL. 

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV D.D.P.                                       DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

                               

MATEUTĂ FLORIN                IONEL-IULIAN STAN 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA  MUNICIPIULUI BACĂU                    Anexa nr. ... .............la  

Referatul nr.__________din_______ 

 

 

CONTRACT – CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ŞI SERVITUTE 

Nr. 

 

 

X. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 

07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat 

prin Primarul Municipiului Bacau LUCIAN - DANIEL  STANCIU - VIZITEU, denumit în continuare 

proprietar  

 

Şi 

 

S.C. DELGAZ GRID  S.A., cu sediul în Tg. Mureş, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureş, 

nr. Înregistrare în Registrul Comerţului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN RO11 BRDE 270S 

V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureş, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak  - Director General 

şi dna Mihaela Loredana Cazacu  - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR 

 

XI. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea 

Beneficiarului, a dreptului de uz şi servitute asupra terenului în suprafaţă de .................situat în Bacău, 

str. ...................., aflat în  proprietatea Proprietarului, conform Planului de situaţie ce constituie Anexă 

la prezentul contract. 

Art. 2. Predarea – primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare – 

primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea ..................................................., 

delimitat conform planului de situaţie Anexa nr..... parte integrantă a HCL nr...../................ 

 

XII. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenţei construcţiei, începând de la data punerii în 

funcţiune. 

 



XIII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

Art. 4. Proprietarul se obligă: 

d) să predea spre folosinţă cu titlu gratuit suprafaţa de ................. mp necesară  pentru realizarea 

lucrării;  

e) să permită necondiţionat şi cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul 

prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparaţiilor şi a tuturor operaţiunilor curente, precum 

şi a tuturor operaţiunilor specifice şi necesare exploatării şi întreţinerii ; 

f) în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice  noilor  proprietari prezentul contract. 

 

Art. 5. Beneficiarul se obligă: 

j) să folosească bunul potrivit destinaţiei menţionate la art. 2 din prezentul contract;  

k) să solicite şi să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare  realizării lucrărilor pe cheltuiala 

proprie; 

l) să efectueze reviziile, reparaţiile curente de la data punerii în funcţiune pe propria cheltuială; 

m) să exploateze şi să întreţină ........................ pe propria cheltuială; 

n) să execute , pe cheltuiala lor şi fără  nici o despăgubire  din partea administratorului  drumului, 

demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus  de construirea, 

modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea 

condiţiilor pentru siguranţa circulsţiei, în termen de 60 de zile  de la primirea înţtiinţării,  

o) să respecte condiţiile stabilite în contract; 

p) să întreţină bunul ca un bun gospodar şi ca pe un bun al sau şi să nu transmită către terţi drepturile 

pe care le are în urma acestui contract; 

q) să predea proprietarului bunul  în aceleaşi condiţii în care i-a fost încredinţat spre folosinţă, fără 

a avea vreo pretenţie materială sau de alt gen asupra îmbunătăţirilor ce eventual le va aduce acestuia; 

r) să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012  privind aprobarea Regulamentului 

privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de 

intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare., asa cum a fost completat  prin H.C.L. nr.407/29.10.2018. 

 

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 

Art. 6. Prezentul contract încetează: 

a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuinţarea ......................;  

b) prin reziliere, dar numai la cererea părţii interesate, în cazul nerespectării obligaţiilor de către cealaltă 

parte semnatară. 

c) în cazul în care beneficiarul foloseşte bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel 

prevăzut la art. 2 din contract. 

d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului. 

 

 

XV. FORŢA MAJORĂ  



 

Art. 7. Aşa cum este definită forţa majoră exonerează Părţile de răspundere pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor lor contractuale. În scopul acestui Contract, forţa majoră înseamnă un eveniment sau o 

împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părţi şi care face imposibilă îndeplinirea de 

către Partea respectivă a obligaţiilor sale asumate prin prezentul Contract şi include, dar fără a se limita 

la, război, revoluţie, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundaţie sau alte condiţii meteo 

nefavorabile, confiscare. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în scris, în termen 

de 3 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în 15 zile de la apariţie.  

Partea care invocă forţa majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia 

în termen de 15 zile de la încetare. 

În cazul în care evenimentul de forţă majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract 

pentru o perioadă care depăşeşte 2 luni, oricare dintre Părţi poate denunţa unilateral Contractul. În acest 

caz, nici una dintre Părţi nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-

şi îndeplinească obligaţiile acumulate până la data respectivă. 

 

XVI. LITIGII  

Art. 8. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  

Art. 9. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente.  

 

XVII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 

 

Art. 10. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract. 

Art. 11. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, 

cu confirmare de primire ţi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor 

pe această confirmare. 

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ce a fost trimisă. 

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la aliniatele precedente. 

 

 

 

XVIII. CLAUZE FINALE 

 



Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional semnat de părţile contractante.  

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Art.16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă şi Planul de situaţie fac parte integrantă din prezentul 

contract. 
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