
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA BLAGE~TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NI( .4'1-
pentru APROBAREA ocuparii definitive pe durata existentei constructiilor, a terenului in
suprafata de 39,50 mp care face parte din domeniul public al comunei in favoarea S.C.

DELGAZ GRID S.A. (fost S.c. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.) in scopul montarii pe
domeniul public de stalpt noi conform proiectului "MODERNIZARE RETEA JOASA

TENSIUNE AFERENTA PTA 1 BLAGE~TI, JUD. BACAU".

Consiliullocal Blagesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:

Raportul de specialitate nr. 5270/10.07.2019 al compartimentului Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti;
Expunerea de motive nr. 6442/20.08.2019 a Primarului comunei Blagesti;
Rapoartele comisiilor de specialitate
Raportul compartimentului de specialitate nr. 6443/20.08.2019
Adresa nr. nr. 1100102.07.2019 a S.C. SERVICII ENERGETICE PROIECTARE S.R.L. si
inregistrata la Primaria Comunei Blagesti sub nr. 5270/02.07.2019;
Legea 123/2012, Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
Legea 287/2009 Republicata, privind codul civil;
Legea nr. 195/2006 - legea cadru privind descentralizarea;
in baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 261, din OUG
27/2019, privind Codul administrativ;

HOTARA~TE:

-'.

Art.I. Se aproba ocuparea definitiva pe durata existentei constructiilor, a terenului in suprafata
de 39,50 mp care face parte din domeniul public a1comunei in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.
(fost S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.) in scopulmontarii pe domeniul public de stalpi noi
conform proiectului "MODERNIZARE RETEA JOASA TENSIUNE AFERENTA PTA 1
BLAGE~TI, JUD. BACAu".

Art.2. Prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Bacau, Primarului
Comunei Blagesti, persoanei responsabile cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Blagesti, persoanei responsabile cu domeniul public si privat al cornunei, va fi
publicata prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Blagesti si va fi publicata pe situl Primariei
comunei Blagesti,
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Nr. consilieri locali I 15
I Nr. consilieri locali prezenti i 15
Voturi "pentru" I IS-
Voturi "impotriva" I o

i Voturi "abtinere" ! t4




