
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a  suprafeţei  de 7  mp teren,  aparţinând domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ – GRID S.A 

(fost E-ON Distributie Romania S.A) 
 

           Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ; 
           Având în vedere: 

- adresa inaintata de DELGAZ GRID S.A  inregistrata la Primaria orasului Tirgu Neamt cu 
nr.21718/11.12.2018; 

- prevederile  art.12 alin.(2), lit. „a” si „c”, alin.(4), art.14 alin.(3) din Legea nr.123/2012 a 
energiei electrice si a gazelor naturale, actualizata; 

- prevederile art.47, ale art. 10,  ale art. 117 lit.”a” si ale art.124 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata si actualizata; 

- prevederile art.874 si 875 din Noul Cod de procedura civila 
           Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 759 din 17.01.2018, înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei  oraşului 
Tîrgu  Neamţ; 
           Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
           În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit.,,a”,  ale art.45 alin (3) şi ale art. 115 
alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.  Se aprobă atribuirea în folosinţa gratuită catre DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distributie 
Romania S.A), a suprafetei de teren de 7 mp, pentru dreptul de uz si servitute, teren apartinand 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt, conform planului de situaţie anexat la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia; 
 Art.2. Darea în folosinţă gratuită a terenului prevăzut la Art.1 se face pe durata existentei capacitatii 
energetice; 
Art.3. Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Biroul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art.4.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
 
Nr.14 
din 31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

 
                                 Contrasemnează,                                                  

                                                                     Secretar oraş,  
                                                                      Cons.jur. }u]u Ion 
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