
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                                                  Avizat  

JUDE UL ARAD                                                                                          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. 301334 –Livada cu nr. Cad.530/356  în favoarea S.C. 

E.ON Distribuție  Ro â ia S.A. 
 

Consiliul local al comuneiăLivada,ăjudeţulăArad 

Având în vedere: 

- cerereaădepus ădeăăPopescu Mircea  înregistrat ăcuănr.ă5089/05.10.2016 

- expunerea de motive  

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

primarului   

- prevederile art. 755 alină1ăşiă756ădinăCodăCivilă 
- prevederileăart.ă113ă,ăart.ă130ălit.ăhăşiăart.ă138ălit.ădădinăLegeaănr.ă123/2012ăaă

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

drumurilor  

- prevederileăart.ă36ăalin.ă2ălit.ăcă,ăart.ă124ăădinăLegeaă215/2001ăprivindăadministraţiaă
public ălocal ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareă 

- aprobat cu unanimitate de voturi  

Înă temeiulă art.45ă ă alină 3ă dină Legeaă nr.215ă /ă 2001ă aă administraţieiă publice 

locale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare 

 

HOT R ŞTEă 
 

Art.1ăSeăăconstituieăădrepturileăădeăsuperficieă,ăuzăşiăservituteăăcuătitluăgratuită
înă favoareaă S.C.ă E.ONă ă Distribuţieă Româniaă S.A.ă asupraă ă porţiuniiă dină terenulă
ocupat în vedereaă ă extinderiiă reţeleiă deă gaz ,ă peă proprietateaă privat ă aă comuneiă
înscris ăînăCFănr.ă303344 –Livada cu nr. Cad. 196,  în conformitate cu proiectul nr. 

150/2016 realizat de SC INSTAL 5F CONSTRUCT  SRL și a planșeiă anexate, 

careăseăexercit ăf r ăînscriereăînăCarteaăfunciar ” 

Art.ă2ăSeăaprob ăacordulădeăamplasareărețeaăgazeănaturaleăconformăanexeiălaă
prezentaăhot râreă.ăăă 

Art. 3 Deţin toriiăcuăoriceătitluăaiă ăutilit ţilorădeăoriceăfelăsauăaiă instalaţiiloră
acceptateăprinăacordulăprealabilăşiăautorizaţiaădeăamplasareăşi/sauădeăaccesăînăzonaă
drumuluiăpublic,ăemiseădeăadministratorulădrumului,ăsuntăobligaţiăcaăînătermenădeă
60ă deă zileă deă laă primireaă înştiinţ riiă s ă execute,ă peă cheltuialaă loră şiă f r ă nicioă



desp gubireă dină parteaă administratoruluiă drumului,ă demolarea, mutarea sau 

modificareaă acestora,ă înă condiţiileă înă careă acestă lucruă esteă impusă deă construirea,ă
modernizarea,ămodificarea,ăîntreţinereaăsauăexploatareaădrumuluiăpublic,ăprecumăşiă
deă asigurareaă condiţiilorăpentruă siguranţaăcirculaţieiă conformăprevederiloră art. nr. 

47,ă pct.ă 13ă dină O.G.ă nr.ă 43/1997ă republicat ă șiă actualizat ă privindă regimulă
drumurilor .  

 Art. 4  Prezentaăhot râreăseăcomunic ăcuă 
   -   S.C.ăE.ONăDistribuţieăRomâniaăS.A. 
   -  Popescu Mircea 

             - InstituţiaăprefectuluiăJudeţuluiăArad 

             - Primarul comunei Livada  

 

 

 

 

Inițiatorădeăproiectă ,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz : 
Primar                                                                                           Secretar, 

                                                        R c nelăIonelaăNadiaă      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 303344 –Livada cu nr. Cad.196  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 DORIN –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, uzăşiăservituteăasupraăterenuluiăînscris în CF nr. 303344 –Livada cu nr. 

Cad.196  în favoarea S.C. E.ON Distribuție  Ro â ia S.A. , hotărâre are se 
avizează_______________________. 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                               Flori uța Alexandrina   

 



    

    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. 

303344 –Livada cu nr. Cad. 196 avâ d î  vedere faptul ă pe tere ul ide tifi at vor fi pozate o du te de 
distri u ie gaze aturale si i stalatii de ra ordare ra sa e t , o si i  ur ătoarele: 
- acord asupraă terenuluiă identificată maiă susă pentruă pozareaă conducteiă deă gazeă naturaleă şiă aă
instalaţiilorădeăracordareă(branşamente)ăprecumăşiăpentruăpentruăexecutareaălucr rilorănecesareăînă
vedereaărealiz rii,ăreabilit rii,ăretehnologiz rii,ăfuncţion riiănormale aăcapacit ţiiărespectiveăprină
efectuareaăreviziilor,ăreparaţiilorăsiăaăintervenţiilor,ăoriădeăcâteăoriăvaăfiănecesar.ă 

- acord deătrecereăsubteran ăasupraăterenuluiăidentificat,ăînăvedereaăinstal riiădeăreţele,ăconducte,ă
linii sau alte echipamente aferenteă capacit ţiloră respectiveă (conductaă şiă branşamentă deă gazeă
naturale)ăprecumăşiăpentruăaccesulăangajaţilorăoperatoruluiăălicenţiatădeădistribuţieăgazeănaturaleă- 
E.ONă DistribuţieăRomaniaă S.A.- laă loculă deă amplasareă aă conducteiă şiă branşamentuluiă deă gazeă
naturaleă înă vedereaă realiz riiă lucr riloră deă întreţinere,ă reparaţii,ă revizii,ă modific ri,ă exploatare,ă
etc,ăprecumăşiăoriădeăcâteăoriăvaăfiănecesară.ă 

-mention mă urm toarele:ă Comunaă Livadaă șiă Consiliulă locală Livadaă - în calitate de 

administrator al drumurilor, prin Bimbo Iosif –Primar,  are in vedere continuarea lucrarilor : 

"Straziănoiăinăcentruăcivicăsiăzonaărezidentiala"ăLivada.CaăurmareăComunaăLivadaășiăConsiliulă
local Livada în calitate de administrator al drumurilor,   prin Bimbo Iosif –Primar  isi rezerva 

dreptul ca in baza art 47, pct 13 din ORD. nr. ORDONAN ă nr.ă 43ă dină 28ă augustă 1997ă
(**republicat **)(*actualizat *)privind regimul drumurilor sa solicite beneficiarului SC E-ON  

DISTRIBUTIE ROMANIA SA s ăexecute,ăpeăcheltuialaălorăşiăf r ănicioădesp gubire din partea 

administratoruluiădrumului,ădemolarea,ămutareaăsauămodificareaăacestora,ăînăcondi iileăînăcareă
acestălucruăesteăimpusădeăconstruirea,ămodernizarea,ămodificarea,ăîntre inereaăsauăexploatareaă
drumuluiăpublic,ăprecumăşiădeăasigurareaăcondi iilorăpentruăsiguran aăcircula ieiăînătermenădeă60ă
deăzileădeălaăprimireaăînştiin riiădinăparteaăadministratoruluiădrumului 
Exer itarea a estor a orduri asupra tere ului proprietate privată se va realiza cu titlul gratuit pe toată 
durata existe ei  şi fu io ării o du tei de distri u ie gaze aturale şi a i stala iei de ra ordare gaze 

aturale. si su  o di ia respe tării prevederilor Legii r.  di  9 iulie 99 , privi d autorizarea 
lu rărilor de o stru ii, repu li ată şi ale Legii r.  di   iu ie , privi d a e ajarea teritoriului 
şi ur a is ul, a tualizată,a te pre ergătoare eli erării Certifi atului de ur a is  si Autoriza iei de 
construire cu privire la racordarea imobilelor. 

 

I ițiator de proie t                                                                                                   Co trase ează 

 Primar                                                                                                                                Secretar  

                                                                                                                             Ră ă el Io ela Nadia   
 

 


	PROIECT
	H O T Ă R Â R E A   NR.

