
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                          Avizat  
JUDE ULăARAD                                                                       secretar  
                                 
      PROIECT  

H O T Ă R Â R E A   NR.  
Din data de _______________ 

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uzăşiăservituteăasupraă
terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393ășiăCFănr.301332-Livada  

cu nr. cad. 530/297  în favoarea S.C. E.ON Distribuție  Ro â ia S.A. 
 

ConsiliulălocalăalăcomuneiăLivada,ăjude ulăArad 
Având în vedere: 

- cerereaădepus ădeăăS.C.ăE.ON Distri uție  Ro â ia S.A.  înregistrat ăcuănr.ă
984/26.02.2016 

- expunerea de motive  
- raportul de specialitate al inginerului constructor din aparatul de specialitate al 

primarului   
- prevederileăart.ă755ăalină1ăşiă756ădinăCodăCivilă 
- prevederileăart.ă113ă,ăart.ă130ălit.ăhăşiăart.ă138ălit.ădădinăLegeaănr.ă123/2012ăaă

energieiăelectriceăşiăgazelorănaturaleă 
- art.ă47,ăpctă13ădinăOrdonanțaănr.ă43/1997ărepublicat ă,ăactualizat  –privind regimul 

drumurilor  
- prevederileăart.ă36ăalin.ă2ălit.ăcă,ăart.ă124ăădinăLegeaă215/2001ăprivindăadministra iaă

public ălocal ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareă 
- aprobat cu 11 voturi pentru  

În temeiul art.45  alin 3 din Legea nr.215ă /ă 2001ă aă administra ieiă publiceă
locale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare 

 
HOT R ŞTEă 

 
Art.1ăSeăăconstituieăădrepturileăădeăsuperficieă,ăuzăşiăservituteăăcuătitluăgratuită

înă favoareaă S.C.ă E.ONă ă Distribu ieă Româniaă S.A.ă asupraă  por iuniiă dină terenulă
ocupat înă vedereaă ă extinderiiă re eleiă deă gaz ,ă peă proprietateaă privat ă aă comuneiă
înscris ăînăCFănr.ă303237ă–Livada cu nr. Cad. 1041,  în conformitate cu proiectul 
nr. 15/2015 realizat de SC Instal Gas Corporation  SRL –sing. Caudiu Morarășiăaă
planșeiăanexate,ăcareăseăexercit ăf r ăînscriereăînăCarteaăfunciar ” 

Art.ă2ăSeăaprob ăacordulădeăamplasareărețeaăgazeănaturaleăconformăanexeiălaă
prezentaăhot râreă.ăăă 

Art.ă3ăDe in toriiăcuăoriceătitluăaiă ăutilit ilorădeăoriceăfelăsauăaiă instala iiloră
acceptateăprinăacordulăprealabilăşiăautoriza iaădeăamplasareăşi/sauădeăaccesăînăzonaă



drumuluiăpublic,ăemiseădeăadministratorulădrumului,ăsuntăobliga iăcaăînătermenădeă
60ă deă zileă deă laă primireaă înştiin riiă s ă execute,ă peă cheltuialaă loră şiă f r ă nicio 
desp gubireă dină parteaă administratoruluiă drumului,ă demolarea,ă mutareaă sauă
modificareaă acestora,ă înă condi iileă înă careă acestă lucruă esteă impusă deă construirea,ă
modernizarea,ămodificarea,ăîntre inereaăsauăexploatareaădrumuluiăpublic,ăprecumăşiă
de asigurarea condi iilorăpentruă siguran aăcircula ieiă conformăprevederiloră art.ănr.ă
47,ă pct.ă 13ă dină O.G.ă nr.ă 43/1997ă republicat ă șiă actualizat ă privindă regimulă
drumurilor .  
 Art.ă4ăăPrezentaăhot râreăseăcomunic ăcuă 

   -   S.C.ăE.ONăDistribu ieăRomâniaăS.A. 
   -  S.C. Instal Gas Corporation S.R.L.  

             - Institu iaăprefectuluiăJude uluiăArad 
             - Primarul comunei Livada  
 
 
 
 
Inițiatorădeăproiectă ,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz : 
Bimbo Iosif                                                                                   pt. Secretar, 
                                                           R c nelăIonelaăNadiaăăăăăă 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, ţUGET-

FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUţLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uzăşiăservituteăasupraă
terenului înscris în CF nr. 301339 –Livadaăcuănr.ă530/393ășiăCFănr.301332-Livada  

cu nr. cad. 530/297   în favoarea S.C. E.ON Distribuție  Ro â ia S.A. 
 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie   
dna.FLORșNCU A ALEXANDRșNA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORșN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂșU AN NșCU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

S-a dez ătut proie tul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor 
drepturi de superficie, uză şiă servituteă asupraă terenuluiă înscrisă înă CF nr. CF nr. 
301339 –Livadaăcuănr.ă530/393ășiăCFănr.301332-Livada  cu nr. cad. 530/297  în 
favoarea S.C. E.ON Distribuție  Ro â ia S.A. 
, hotărâre are se avizează_______________________. 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                               Flori uța Alexa dri a   
 

 

  



    Anexă la HCL Livada nr._____/2016 

Acord amplasare reţele gaze naturale 
 

Consiliul local Livada  în calitate de proprietar asupra terenului, situat în comuna Livada, 

înscris în C.F. nr. CF nr. 301339 –Livadaăcuănr.ă530/393ășiăCFănr.301332-Livada  cu 
nr. cad. 530/297 având în vedere faptul că pe terenul identificat vor fi pozateconducte 
de distribuţie gaze naturale si instalatii de racordare(bransament), consimţim 
următoarele: 
- acord asupra terenului identificat mai sus pentru pozarea conductei de gaze naturale 

şi a instalaţiilor de racordare (branşamente) precum şi pentru pentru executarea 
lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării, retehnologizării, funcţionării normale 

a capacităţii respective prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor si a intervenţiilor, ori de 
câte ori va fi necesar.  

- acord de trecere subterană asupra terenului identificat, în vederea instalării de reţele, 
conducte, linii sau alte echipamente aferente capacităţilor respective (conducta şi 
branşament de gaze naturale) precum şi pentru accesul angajaţilor operatorului  
licenţiat de distribuţie gaze naturale - E.ON Distribuţie Romania S.A.- la locul de 

amplasare a conductei şi branşamentului de gaze naturale în vederea realizării 
lucrărilor de întreţinere, reparaţii, revizii, modificări, exploatare, etc, precum şi ori de 
câte ori va fi necesar .  

-mention mă urm toarele:ă Comuna Livada prin Bimbo Iosif –Primar in calitate de 

administrator al drumurilor are in vedere continuarea lucrarilor : "Strazi noi in centru civic si 

zona rezidentiala" Livada.Ca urmare Comuna Livada prin Bimbo Iosif –Primar in calitate de 

administrator al drumurilor isi rezerva dreptul ca in baza art 47, pct 13 din ORD. nr. 

ORDONAN ă nr. 43ă dină 28ă augustă 1997ă (**republicat **)(*actualizat *)privind regimul 

drumurilor sa solicite beneficiarului SC E-ON  DISTRIBUTIE ROMANIA SA s ă execute,ă peă
cheltuialaă loră şiă f r ă nicioă desp gubireă dină parteaă administratoruluiă drumului,ă demolarea,ă
mutarea sauămodificareaăacestora,ă înă condi iileă înăcareăacestă lucruăesteă impusădeăconstruirea,ă
modernizarea,ă modificarea,ă între inereaă sauă exploatareaă drumuluiă public,ă precumă şiă deă
asigurareaă condi iiloră pentruă siguran aă circula ieiă înă termenă deă 60ă deă zileă deă laă primirea 

înştiin riiădinăparteaăadministratoruluiădrumului 
Exercitarea acestor acorduri asupra terenului proprietate privată se va realiza cu titlul 
gratuit pe toată durata existenţei  şi funcţionării conductei de distribuţie gaze naturale şi 
a instalaţiei de racordare gaze naturale. si sub condiţia respectării prevederilor Legii nr. 
50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată şi ale Legii 
nr.350 din 06 iunie 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,acte 
premergătoare eliberării Certificatului de urbanism si Autorizaţiei de construire cu privire 
la racordarea imobilelor. 
 
 

Președi te de ședi ță                                                                                                  Secretar  

  


	H O T Ă R Â R E A   NR.
	Din data de _______________

