
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ 
GRID SA reprezentata legal prin SC ELECTROAXA SRL, a suprafetei de 4560 metri 

liniari, teren proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei(pe Str.Silvicultorului, 
Calea Transilvaniei, Republicii si Oborului), in vederea realizarii investitiei 

“Alimentare cu energie electrica Hala Industriala, apartinand SC MASPEX ROMANIA 
SRL, amplasata in localitatea Vatra Dornei, Str.Rosu, nr.99, judetul Suceava 

 
                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta ordinara   in data de 31 martie  2021                                                         

 
          Având în vedere referatul de aprobare  nr. 8497/24.03.2021 prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr.8498/24.03.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  
           Adresa  S.C.DELGAZ GRID SA. înregistrată la Primăria municipiului Vatra Dornei cu 
nr.8724/2021; 
 Prevederile art. 300, alin. (1), lit. g), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 
administrativ;  
 Prevederile art. 749, 755-759, art.862 alin.(1) si art.874 alin.(1) Cod Civil; art.12 alin. 2 , 3 si 
alin.4 si art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 
        În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(c) si alin.(6) lit.(a), art. 139, alin. (3), lit. g), 196, 
alin.(1), lit.( a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
       Art.1 Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea S.C.DELGAZ 
GRID SA, reprezentata legal prin SC ELECTROAXA SRL, a suprafetei de 4560 metri liniari, teren 
proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei,  pe Str. Silvicultorului, Calea Transilvaniei, 
Republicii si Oborului), in vederea realizarii investitiei  “Alimentare cu energie electrica Hala 
Industriala, apartinand SC MASPEX ROMANIA SRL, amplasata in localitatea Vatra Dornei, 
Str.Rosu, nr.99, judetul Suceava. 
      Art.2 Amplasamentul pe care se va constitui dreptul de uz si servitute face parte din domeniul 
public al Municipiului Vatra Dornei (pe Str.Silvicultorului, Calea Transilvaniei, Republicii si 
Oborului), in vederea realizarii investitiei “Alimentare cu energie electrica Hala Industriala, 
apartinand SC MASPEX ROMANIA SRL, amplasata in localitatea Vatra Dornei, Str.Rosu, nr.99, 
judetul Suceava si se va acorda in urmatoarele conditii: 
    - aducerea la starea initiala a terenului ocupat temporar; 
    - amplasarea instalatiilor proiectate se va face  de-a lungul drumurilor existente, la limita de 
proprietate, pe teren neproductiv, nefiind necesare exproprieri de teren. 
      Art.3 Instalarea retelei electrice, se va realiza pe baza de documentatie in conditiile Legii 
nr.50/1991 privind „Autorizarea lucrarilor de constructii”. 
      Art.4 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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