
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                          

JUDEŢUL ARAD                                                                         

                               

PROIECT  

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

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra 
terenurilor  înscrise în CF nr. 301339 –Livada cu nr. Cad. 301339 , în favoarea 

S.C. DELGAZ GRID S.A. 

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad 

Având în vedere: 

- expunerea de motive  

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

primarului   

- prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil  
- prevederile art. 113 , art. 130 lit. h şi art. 138 lit. d din Legea nr. 123/2012 a 

energiei electrice şi gazelor naturale  
- art. 47, pct 13 din Ordonanța nr. 43/1997 republicată , actualizată –privind  regimul 

drumurilor  

- prevederile art.129  alin. 2 lit. c , din Codul administrative aprobat prin OUG 

nr. 57/2019 

 

In temeiul  art. 139  alin. 3 din Codul administrativ , aprobat prin OUG nr. 57/2019 

 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1 Se  constituie  drepturile  de superficie , uz şi servitute  cu titlu gratuit 
în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra  porţiunii din terenul ocupat în vederea  

extinderii reţelei de gaz , pe proprietatea privată a comunei înscrisă în CF nr. 

301339 –Livada cu nr. 301339 ,  conform planșei anexate ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre , care se exercită fără înscriere în Cartea funciară” 

 Art. 2 Se aprobă acordul de amplasare rețea gaze naturale conform anexei la 

prezenta hotărâre .    
Art. 3 Deţinătorii cu orice titlu ai  utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor 

acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 
60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio 
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 circulaţiei conform prevederilor art. nr. 
47, pct. 13 din O.G. nr. 43/1997 republicată și actualizată privind regimul 
drumurilor .  

 Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică cu  
             -   S.C. DELGAZ GRID S.A. 

   -  Cociș Paul Lucian   
             - Instituţia prefectului Judeţului Arad 

             - Primarul comunei Livada  

 

 

 

Inițiator de proiect                                                Contrasemnează     
            Bimbo Iosif                                                      secretar general comună                                 
                                                                             Răcănel Ionela Nadia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Anexă la HCL Livada nr.41/2018 

Acord amplasare reţele gaze naturale 

 
Consiliul local Livada  în calitate de proprietar asupra terenurilor , situate în comuna Livada, 

înscris în C.F. nr. CF nr. 301339 –Livada cu nr. 301339, având în vedere faptul că pe terenul 
identificat vor fi pozate conducte 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 - S.C. DELGAZ GRID 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 .  

-mentionăm următoarele: Comuna Livada și Consiliul local Livada - în calitate de 

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

"Strazi noi in centru civic si zona rezidentiala" Livada.Ca urmare Comuna Livada și Consiliul 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. ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 
(**republicată**)(*actualizată*)privind regimul drumurilor sa solicite beneficiarului S.C. 

DELGAZ GRID S.A să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio 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 circulaţiei în termen de 60 
de zile de la primirea înştiinţării din partea administratorului drumului 
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. 

 

Inițiator de proiect                                                Contrasemnează     
            Bimbo Iosif                                                      secretar general comună                                                                  
                                                                             Răcănel Ionela Nadia  
 



 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-

FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra 
terenurilor  înscrise în CF nr. 301339 –Livada cu nr. Cad. 301339 , în favoarea 

S.C. DELGAZ GRID S.A. 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie   
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar  

dl. TĂRȘAN NELU –membru 

dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLAȘ -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de 

superficie, uz şi servitute asupra terenurilor  înscrise în CF nr. 301339 –Livada cu 

nr. Cad. 301339 , în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. , hotărâre care se 
avizează_______________________. 

 

 

Preşedinte Secretar 

Șerb Militon                                                              Florincuța Alexandrina   
 

 

 


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

