ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 125 din 20.08.2015
privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON
MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică
a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 13729 din 07.08.2015 înaintată de către Primarul
Municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de specialitate nr.
13730 din 7.08.2015 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 45 din 20.08.2015 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 128 din 20.08.2015 al Comisiei juridice, precum
şi avizul de legalitate nr. 14390 din 20.08.2015 al Secretarului municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea nr.123/2012 – Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale
art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existenţă a
capacităţii energetice, în favoarea E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra terenului în
suprafaţă de 15 mp, proprietate publică a Municipiului Roman situat în str. Bogdan
Dragoş, nr. 352, pentru montarea unui modul de conexiune necesar alimentării cu
energie electrică a staţiei de epurare ape uzate.
Art. 2. Se instituie dreptul de servitute de trecere subterană în favoarea S.C.
E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra terenului în suprafaţă de 50 mp situat la Staţia
de epurare ape uzate, pe durata executării lucrărilor de pozare a unei LES 20Kv pentru
acelaşi obiectiv.
Art. 3. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
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Secretarul Municipiului Roman,
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