
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 185201 din 07.12.2021 

                                                                                        PROIECT AVIZAT 
     SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 241/2021 prin care s-a  
aprobat dreptul de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor 

suprafețe de teren situate in Bacău 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 
-Adresa nr.183682/03.12.2021 primită de la DELGAZ GRID SA prin care solicită 
modificarea Anexei nr.4 la HCL nr. 241/29.07.2021;   
-Prevederile Dispozitiei Primarului Municiului Bacău nr.2654/02.11.2021 de punere 
în executare a sentinței civile nr.1072/D/2016 a Tribunalului Bacău  
-Referatul comun, nr. 184550/06.12.2021, al Serviciului Evidență Patrimoniu  și al 
Serviciului Mentenanță, Reparații și Investiții, prin care se propune modificarea 
HCL nr.241/2021; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 185202 
din 07.12.2021; 
-Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 185203/1 din 07.12.2021; 
-Raportul comun Serviciului Evidență Patrimoniu și Serviciului Mentenanță, 
Reparații și Investiții ,înregistrat cu nr. 185203/2 din 07.12.2021; 
-Prevederile art. 59 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de 
tehnică legislative, cu modificările și completările ulterioare;  
-Prevederile H.C.L. nr.241/2021 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către 
Delgaz Grid S.A., asupra unor suprafețe de teren situate in Bacău; 
- Prevederile art. 12 alin. (2), lit. a) , lit. b) și lit. c) și alin.(4), și ale art.109 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 modifică  Anexa nr.4 din H.C.L. nr.241/2021, în sensul inlocuirii, 
acesteia cu Anexa,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.2.Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.241/2021 sunt și rămân in vigoare. 
 
ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Serviciul Evidență Patrimoniu și Serviciul Mentenanță, Reparații și 
Investiții. 

 
Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 
Evidență Patrimoniu, Serviciului Mentenanță, Reparații și Întreținere şi Delgaz Grid 
SA. (prin serviciile menționate anterior).. 

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se 
comunică în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru 
verificarea legalității.  

 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu 

 
 
 

Red.C.S. /ds.I.A.2/ex.1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 185202 din 07.12.2021 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 

241/2021 prin care s-a  aprobat dreptul de uz și servitute către Delgaz Grid 
S.A. asupra unor suprafețe de teren situate in Bacău 

 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Bacău nr. 241/ 2021  a  aprobat 

dreptul de uz și servitude către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren 

situate in Bacău.  

Prin adresa nr.183682/2021, DELGAZ GRID SA solicită modificarea Anexei 

nr.4 la HCL nr.241/29.07.2021, motivat de faptul că pe traseul inițial ce trecea prin 

curtea Grădiniței nr.17, aprobat prin hotărârea menționată, o parte din teren a fost 

restituit prin Dispoziția de Primar nr. 2654/ 02.11.2021, fapt care impune 

modificarea traseului în sensul ocolirii suprafeței de teren respective,  suprafața de 

teren rămânând neschimbată. 

Faţă de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâţi asupra proiectului de 

hotărâre prezentat.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 N.O.P,C.S./ds. I-A-2/Ex.1 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr. 185203/1 din 07.12.2021 

 
Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 

241/2021 prin care s-a  aprobat dreptul de uz și servitude către Delgaz Grid S.A. asupra 
unor suprafețe de teren situate in 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”, alin.(4), și ale art. 109,  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;  
(4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor 
administrativ-teritoriale afectate de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit, pe toata 
durata existentei acestora. 
Art. 109 Dreptul de uz si dreptul de servitute 
Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice 
sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea 
capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, in conditiile legii, pe durata 
lucrarilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare si de intretinere a 
capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi: 
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau 
modernizarii obiectivelor/sistemelor; 
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, 
reparatiilor si a interventiilor necesare; 
c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de 
retele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor si pentru 
accesul la locul de amplasare a acestora; 
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol 
persoane si bunuri; 
e) dreptul de acces la utilitatile publice; 



-Prevederilor art. 59 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 
legislative, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
 Art. 59(1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai 
multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare. 
- 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”, alin. (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.CS. /ds..I.A.2 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
Serviciul Evidență Patrimoniu 
Serviciul Mentenanță Reparații și Investiții 
NR 185203/2 din 07.12.2021 
 
 
Raport  al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de  

specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr. 4 din H.C.L. nr. 241/2021 prin care s-a  aprobat dreptul de uz și servitude 
către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate in 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 modificarea H.C.L. 

nr.251/2021 privind aprobarea 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,   
ale Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a 
Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă și poate fi supus spre 
dezbatere. 

 
Serviciul Evidență Patrimoniu                     Serviciul Mentenanță, Reparații și Învestiții 
     Cristina Bardasu                                                                     Adrian Turcanu 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 185203 din 07.12.2021 

CĂTRE 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

Serviciul Evidență Patrimoniu 

Serviciul Mentenanță Reparații și Investiții 

 
Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre  privind 

modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 241/2021 prin care s-a  aprobat dreptul de 

uz și servitude către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate in 

Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca 

până la data de 08.12.2021 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

      PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  
     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 



 

 
ROMÂNIA                    APROBAT 
JUDEŢUL BACĂU                    PRIMAR 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU          
Serviciul Evidență Patrimoniu                        Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu  
Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții 
Nr.184753/07.12.2021                                                                            
   

 

R E F E R A T 

Privind modificarea H.C.L. nr.241/29.07.2021 privind aprobarea dreptului 
de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate 

în Bacău 

 

                                                

            Având în vedere: 
- prevederile H.C.L. nr.241/29.07.2021 privind aprobarea dreptului de uz și 

servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău; 
- prevederile Dispozitiei Primarului Municiului Bacău nr.2654/02.11.2021 de 

punere în executare a sentinței civile nr.1072/D/2016 a Tribunalului Bacău 
pronunțată în dosarul nr.6017/110/2012 privind soluționarea notificării dlor 
POPESCU LUCIA (decedată) și POPESCU CLAUDIU DEMETRIAN prin 
procurator COJANU DĂNUȚ cu domiciliu în Bacău, str.Alexandru cel Bun, 

-adresa primită de la DELGAZ GRID SA prin care solicită modificarea anexei 
nr.4 la HCL nr.241/29.07.2021, motivat de faptul că pe traseul inițial ce trecea prin 
curtea Grădiniței nr.17, aprobat prin hotărârea menționată, o parte din teren a fost 
restituit prin Dispoziția nr.2654/02.11.2021, astfel că se impune modificarea 
traseului în sensul ocolirii suprafeței de teren respective,  suprafața de teren 
rămânând neschimbată,   

În conformitate cu prevederile art. 58 alin.1, art.59 alin 1 si 2 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă  și prevederile art.108, 129 alin.2 
lit.c, art.196 alin.1 lit.a, art.333 al.2 lit d din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului 



nr.57/03.07.2019  privind  Codul Administrativ, propunem promovarea unui 
proiect de hotărâre în Consiliul Local al municipiului Bacău privind modificarea 
H.C.L. nr.241/29.07.2021 în sensul înlocuirii Anexei nr.4 cu anexa prezenta. 

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.241/29.07.2021 rămân în vigoare.  
Faţă de cele prezentate, vă rog să aprobați prezentul referat și să inițiati un 

proiect de hotărâre în C.L.Bacău. 
 

Serviciul Evidența Patrimoniu      Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții 
Cristina Bardașu      Adrian Țurcanu 
 
 
 
 
     Întocmit 
 Compartiment Palnificare și Mobilitate Urbană, Monumente 
    Daniela Năstase 
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