
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
        

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 31.10.2019 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019  

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând referatul de aprobare nr. 20.541 din 24.10.2019 iniţiat de către 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 20.592 din 25.10.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din __.10.2019 al Comisiei pentru 

urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 31.10.2019 
dat de către Secretarul general al municipiului Roman; 

Având în vedere solicitarea S.C. Delgaz Grid  S.A nr. 214/10/2019 
înregistrată la Primăria Roman sub nr. 20519 din 24.10.2019;  

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi 

a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012; 
În temeiul dispoziţiilor art. 108, lit.”d”, ale art. 129, alin. 2, lit. ,,c” şi alin. 

6, lit. ,,a”, ale art. 139, alin. 3, lit. ”g”, ale art. 140, alin. 1, precum ale art. 196, 
alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea articulului 2 din H.C.L. nr. 92 din 
18.04.2019, în sensul înscrierii suprafeței corecte de „314,5 mp” în loc de „329 
mp”. 

 

     Art. 2. Se aprobă modificarea punctului 4 și a ultimului rând din tabelul 

anexă la H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 3. Celalalte prevederi ale H.C.L. nr. 92/2019 rămân neschimbate. 
 

 Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului 

general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
      
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ 

     Consilier,             Secretarul general al municipiului Roman, 
      Eugen PATRAȘCU                    Gheorghe CARNARIU 



 

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 
 
 
 

TABEL 
 

cuprinzând terenurile proprietate publică a municipiului Roman pe care se instituie dreptul de uz şi 

servitute în favoare S.C. DELGAZ GRID S.A. 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Amplasament nou 

PTAb 

 
Scopul 

 
Beneficiar 

Suprafaţa Obs. 

Drept de 
uz 

Drept de 
servitute 

Amplasament 
actual PTS 

          ....... 

4 Str. Ştefan cel Mare nr. 
250 

Înlocuire PTS 51 cu PTAb S.C. DELGAZ GRID S.A. 14+1 mp 33 mp Sp.com. gară 

          ....... 

TOTAL 87 mp 314,5 mp 
 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 20.541 din 24.10.2019 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019  
 

 Prin H.C.L. nr. 92/2019 a fost aprobată instituirea dreptului de uz și 

servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate 
publică a municipiului Roman pentru înlocuirea unor posturi de transformare în 
anvelopă de beton.  
 Prin adresa nr. 214/10/2019 înregistrată la Primăria Roman sub nr. 20519 

din 24.10.2019, S.C. Delgaz Grid  S.A. solicită modificarea amplasamentului și 

a suprafețelor de teren înscrise la poziția 4 din anexa la H.C.L. nr. 92/2019, 

motivat de faptul că pe amplasamentul aprobat inițial se află conducta de 

aducțiune OL Dn 500 mm și nu se pot amplasa echipamentele PTAb.  
  A fost astfel identificat un alt amplasament pe strada Ștefan cel Mare nr. 
250, situat in incinta rezervoarelor de apă, suprafața de teren ce se va ocupa de 

PTAb 51 nou proiectat rămâne aceeași, respectiv 14 mp, iar suprafața necesară 

pozării LES proiectate va fi de 33 mp.  
       Avand in vedere noile suprafețe solicitate, se impune și modificarea 

totalului suprafeței inscrise in art.2 al hotararii și in ultimul rand din tabelul 

anexa al acesteia. 
 Obiectivul proiectat fiind dintre cele prevăzute în Legea energiei, nr. 

123/2012, propun Consiliului Local să se aprobe modificarea art.2 și a poziției 4 

din anexa la H.C.L. 92/2019 conform noilor solicitări. 
  

Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
  

 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Juridică și Administrație Publică în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
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Nr. 20.592 din 25.10.2019 
 
 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind privind modificarea  
H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019  

 
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintate de dnul 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Prin H.C.L. nr. 92/2019 a fost aprobată instituirea dreptului de uz și 

servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate 
publică a municipiului Roman pentru înlocuirea unor posturi de transformare în 

anvelopă de beton.  
 Prin adresa nr. 214/10/2019 înregistrată la Primăria Roman sub nr. 20519 

din 24.10.2019, S.C. Delgaz Grid  S.A. solicită modificarea amplasamentului și 

a suprafețelor de teren înscrise în art. 2 și la poziția 4 din anexa la H.C.L. nr. 

92/2019, motivat de faptul că pe amplasamentul aprobat inițial se află conducta 

de aducțiune OL Dn 500 mm și nu se pot amplasa echipamentele PTAb.  
  A fost astfel identificat un alt amplasament pe strada Ștefan cel Mare nr. 
250, situat în incinta rezervoarelor de apă, suprafața de teren ce se va ocupa de 

PTAb 51 nou proiectat rămâne aceeași, respectiv 14 mp, iar suprafața necesară 

pozării LES proiectate va fi de 33 mp. 
 Obiectivul proiectat fiind dintre cele prevăzute în Legea energiei, nr. 
123/2012, propun Consiliului Local să se aprobe modificarea poziției 4 din 

anexa la H.C.L. 92/2019 conform noilor solicitări. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Motivaţia legală rezidă din prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr. 

123/2012 - Legea energiei electrice şi gazelor naturale, care stipulează că:  



 
,, Dreptul de uz şi servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter 

legal.... şi se exercită fără înscriere în Cartea Funciară pe toată durata 

existenţei capacităţii energetice...”. 
 De asemenea, conform art. 12, alin. 4 din acelaşi act normativ: 

„Dreptul de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor 

administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu 

gratuit, pe toată durata existenţei acestora”. 
 

Drept pentru care apreciem prezentul proiect ca fiind legal și oportun, și 

recomandăm adoptarea acestuia. 
 
 
         Director D.J.A.P.,                               Șef B.E.P.A.P., 
       c.j. Camelia RUSU                                           Elena Lucia STRUGAR 

 
 

 
 


