U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 67
(privind aprobarea ”constituirii unui drept de uz și de servitute în favoarea S.C.
pentru terenul în suprafață de 235 m.p., din Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării proiectului ”ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE
LES 20 Kv. PT5 - PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv) în scopul îmbunătățirii
sistemului de distribuție a energiei electrice, pe o lungime de 285 m.l, conform documentației anexate”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-adresa S.C.
, cu nr. 410 din 17.05.2021, înregistrată la sediul Primăriei Tomești sub nr. 6885
din 17.05.2021, prin care solicită constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC
pentru terenul în suprafață de 235 m.p., din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al
Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării proiectului ”ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv. PT5 PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv) în scopul
îmbunătățirii sistemului de distribuție a energiei electrice;
-referatul compartimentului de specialitate(urbanism) cu nr. 7134 din 21.05.2021, întocmit de domnul Cotea FaviusGabriel, pentru constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC
, asupra terenului
menționat mai sus, în suprafață de 235 m.p., din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public
al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării proiectului ”ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv.
PT5 - PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv) în
scopul îmbunătățirii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe o lungime de 285 m.l, conform documentației anexate,
raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 7135 din 21.05.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul
Timofte Ştefan, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru
”constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC
asupra terenului menționat
mai sus, în suprafață de 235 m.p., din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al
Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării proiectului ”ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv.
PT5 - PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv)
în scopul îmbunătățirii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe o lungime de 285 m.l, conform documentației
anexate”;
-avizelor favorabile cu nr. 7372 din 27.05.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești,
pentru proiectul de hotărâre menționat mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea
Anexa nr. 82 la hotărâre; H.G.R. nr. 48/2007 pentru modificarea şi completarea H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of.
nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Iaşi – a se vedea Anexa nr. 66 la hotărâre; art. 12 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, a energiei electrice și a gazelor
naturale, cu modificările și completările ulterioare;
Ca urmare a competențelor stabilite prin: art. 129 alin.2 lit.(c) şi alin. 6 lit. (a), precum și ale art. 129 alin. (2)
lit. (d) şi ale alin.(7) lit. (n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (g) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE
ART. 01. Se aprobă constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC
asupra
unui teren în suprafață de 235 m.p., din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al
Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării proiectului ”ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv. PT5
- PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv) în scopul
îmbunătățirii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe o lungime de 285 m.l, conform proiectului și documentației
anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 02. (1)Se aprobă predarea temporară, către executantul lucrării, a amplasamentului în suprafață de 235 m.p., pe
durata executării lucrărilor de investiție ”ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv. PT5 - PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI”.
(2)La terminarea lucrărilor de extindere, terenul pus la dispoziția executantului lucrării va fi readus la starea iniţială.
ART. 03. Primarul Comunei Tomești va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 04. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești pentru luarea la cunoştinţă şi
ducerea la îndeplinire; Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii actelor administrative, S.C.
, altor autorități sau instituții publice implicate, persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului
general al comunei Tomești.
Adoptată azi: 27.05.2021
Președinte de ședință
Secretar general comună,
Consilier local, Vasile Silvaș
Gabriel Mancaș

