ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.11.2018
privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de
interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului,
zona PT 22

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 21504 din 22.11.2018 înaintată de
către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi
raportul de specialitate nr. 21505 din 22.11.2018 întocmit de către Direcția
Juridică și de Administrație Publică;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 26.11.2018 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 26.11.2018 al
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. ___ din 26.11.2018 al
Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere Ordinul A.N.R.D.E. nr. 31/2013 pentru aprobarea
Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi
energetice de distribuţie a energiei electrice, precum și prevederile art. 12 și art.
14 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale;
Luând în considerare prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit „c”, al art. 120, al
art. 45, alin. (1), precum și al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001/R
privind administraţia publică locală;

H O T ĂRĂŞ T E :
Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, prin contract de
comodat, către S.C. DELGAZ GRID S.A., a rețelei electrice de interes public de
joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului zona PT 22 Roman - circuit mixt
de joasă tensiune cablu NA2XABY 3*150+70 MMP, 85M, pozat aparent pe
stâlpul rețelei nr. 22/5/1 continuat aerian NFA2XIR 50+1*25 mp, 0.75 km, zona
PT 22 Roman.
Delimitarea instalațiilor între comodant și comodatar se realizează la
papucii cablului de joasă tensiune din tabloul de jt al PT 22 Roman.

Art. 2. Se aprobă constituirea cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ
GRID S.A. a dreptului de uz asupra terenului afectat de capacitățile energetice
pe toată durata contractului de comodat.
Art. 3. Se aprobă constituirea cu titlu grauit, în favoarea S.C. DELGAZ
GRID S.A. a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană
asupra terenului afectat de capacitățile energeice pe toată durata contractului de
comodat.
Art. 4. Se împuternicește Primarul municipiului Roman să semneze
contractul de comodat și de constituire a dreptului de uz și de servitute în
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.
Art. 5. Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului Municipiului
Roman, către S.C. DELGAZ GRID S.A. şi persoanele interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei
electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului
zona PT 22
Municipiul Roman a demarat o lucrare de investiție pentru extinderea
rețelei electrice de distribuție publică din mun. Roman, pe str. Islazului și str
Mierlei, lucrarea fiind finalizată în cursul lunii noiembrie 2018.
Potrivit art. 4, alin. (1), lit. „a” din Ordinul A.N.R.E. nr. 31/2013 pentru
aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de
capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice: „(1) Transferul de
capacităţi energetice de distribuţie se realizează pe baza acordului de voinţă
dintre persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de
distribuţie care predă aceste capacităţi şi operatorul de distribuţie concesionar
care preia aceste capacităţi, din iniţiativa oricăreia dintre părţi, prin (.....)
contract cu titlu gratuit, respectiv contract de donaţie sau de comodat”.
De asemenea, potrivit art. 12 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei
electrice și a gazelor naturale, titularii autorizațiilor de licențe beneficiază de un
drept de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării,
retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, precum și pentru
asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare,
și pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare.
Având în vedere că S.C. DELGAZ GRID S.A. este operatorul de
distribuție al energiei electrice din mun. Roman, se impune transmiterea în
folosința gratuită acestui operator a rețelei electrice de interes public de joasă
tensiune din mun. Roman, str. Islazului.
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se
pronunțe prin vot.
INIŢIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei
electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului
zona PT 22
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de Primarul
municipiului Roman - dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea îndeplinesc
condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Municipiul Roman a demarat o lucrare de investiție pentru extinderea rețelei
electrice de distribuție publică din mun. Roman, pe str. Islazului și str Mierlei, lucrarea
fiind finalizată în cursul lunii noiembrie 2018.
Având în vedere că S.C. DELGAZ GRID S.A. este operatorul de distribuție al
energiei electrice din mun. Roman, se impune transmiterea în folosința gratuită acestui
operator a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str.
Islazului, pentru a se asigura normala funcținare a capacităţii, obiect al autorizaţiei de
înfiinţare, și pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 4, alin. (1), lit. „a” din Ordinul A.N.R.E. nr. 31/2013 pentru
aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de
capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, „(1) Transferul de capacităţi
energetice de distribuţie se realizează pe baza acordului de voinţă dintre persoana
fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie care predă aceste
capacităţi şi operatorul de distribuţie concesionar care preia aceste capacităţi, din
iniţiativa oricăreia dintre părţi, prin (.....) contract cu titlu gratuit, respectiv contract
de donaţie sau de comodat”
Drept pentru care considerăm prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și
oportun, și recomandăm adoptarea acestuia.
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