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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ti în vedereaș

realizării lucrării ,,Amplasare container mobil de carburan i i o instala ie monobloc tip SKIDț ș ț
de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda , comuna Dolje ti,ț ș ș

 jude ul Neam ”ț ț
    

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin ă ordinară în luna martieș ț
2020;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările si

completările ulterioare;
-art.  129, alin. 2 lit.,,b” şi  „c”, coroborat cu alineatul (4) lit.  „d” ,,e” şi ,,f”, alin. (6), lit. ,,a”

din Ordonan a de Urgen ă nr. 57/2019  privind Codul administrativ;ț ț
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al d-nului Primar OICAN IOSIF, câtȘ

i raportul de specialitate întocmit de func ionarul responsabil cu amenajarea teritoriului si urbanismș ț
prin care se argumentează ocuparea definitivă i/sau temporară a unor suprafe e de teren apar inș ț ț ând
domeniului public al comunei Dolje ti necesare realizș ării lucrărilor mai sus descrise, expunerea de
motive  a primarului  comunei  Dolje ti  la  proiectul  de hotș ărâre si  avizul  favorabil  al  comisiei  de
specialitate a consiliului local;

Luând act de: 
- solicitarea S.C. BRILIANT SRL înregistrată la Primăria comunei Dolje ti sub nr.2814ș

din 20.03.2020 în vederea executării lucrării ,,Amplasare container mobil de carburan i i o instala ieț ș ț
monobloc tip SKID de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda ,ț ș
comuna Dolje ti, jude ul Neam ”;ș ț ț

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.(a) si 197 alin.(1) lit.(1,2 si 4) din Ordonan a deț
Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1._  Se aprobă utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ti înș
vederea realizării  lucrării  ,,Amplasare container  mobil  de carburan i  i o instala ie  monobloc tipț ș ț
SKID de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda , comuna Dolje ti,ț ș ș
jude ul Neam ”, astfel:ț ț

-  0,2  mp  suprafată  teren  ocupată  definitiv  de  noul  monobloc  de  măsură  i  protec ieș ț
BMPTd63;

-  1000 mp suprafa ă  teren  ocupată  temporar  de  materiale,  utilaje  pentru  execu ie  pozareț ț
subterană cablu de alimentare, pe durata execu iei lucrărilor.ț

Art. 2._ Planul de amplasare în zonă al terenurilor descrise mai sus, sub forma de plan ă nr.Eș
1, este anexat prezentei hotărâri.

Art.  3._ Primarul  comunei,  împreună  cu  personalul  din  aparatul  de  specialitate  din
compartimentul urbanism, răspund pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.  4._ (1)  Prezenta  hotărâre  se  comunică  prefectului  pentru  exercitarea  controlului  cu
privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general comunei Doljeşti.

(2)  Aducerea   la  cunoştinţă  publică  se  face  prin  afişare  la  sediul  autorităţii
administraţiei publice locale. 

PRIMAR,
OICAN IOSIFȘ
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COMUNA DOLJESTI
JUDETUL NEAMT
PRIMAR
NR .2966 din 26.03.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind utilizarea de teren apartinând domeniului public
al comunei Dolje ti în vederea realizării lucrării ,,Amplasare container mobil deș
carburan i i o instala ie monobloc tip SKID de distribu ie i alimentare cu GPLț ș ț ț ș

la autovehicule în localitatea Rotunda , comuna Dolje ti,ș
 jude ul Neam ”ț ț

                   Onorat Consiliu,

                  Prin adresa  2814 din 20.03.2020, S.C. BRILIANT SRL, beneficiarul
lucrarii ,,Amplasare container mobil de carburan i i o instala ie monobloc tip SKIDț ș ț
de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda , comunaț ș
Dolje ti, jude ul Neam ” a solicitat acordul  Consiliului Local in scopul utilizarii deș ț ț
teren  din domeniul public al comunei Doljesti, astfel:

-   0,2  mp suprafată  teren ocupată  definitiv  de noul  monobloc  de măsură iș
protec ie BMPTd63;ț

- 1000 mp suprafa ă teren ocupată temporar de materiale, utilaje pentru execu ieț ț
pozare subterană cablu de alimentare, pe durata execu iei lucrărilor.ț
                Instalatiile electrice proiectate se vor  amplasa  în intravilanul localită iiț
Rotunda, comuna Dolje ti, pe teren apar inând domeniului public al comunei. Pentruș ț
amplasarea instala iilor beneficiarul va solicita toate acordurile i avizele cerute prinț ș
certificatul de urbanism .

Instalatiile  electrice  proiectate  se  vor   realiza  inând cont  de  coexisten a  cuț ț
celelalte  instala ii  din  zonă,  cu  respectarea  cerin elorreglementate  prin  normative,ț ț
ordine  sau  instruc iuni  i  se  vor  executa  de  către  constructor  specializat,  atestatț ș
ANRE.
                 Drept pentru care am initiat proiectul de hotarare privind utilizarea de teren
apartinând  domeniului  public  al  comunei  Dolje ti  în  vederea  realizăriiș
lucrării ,,Amplasare container mobil de carburan i i o instala ie monobloc tip SKIDț ș ț
de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda , comunaț ș
Dolje ti, jude ul Neam ”.ș ț ț

                                               
PRIMAR,

SOICAN IOSIF



JUDETUL NEAMT
COMUNA DOLJESTI                                                       
  Nr .2967 din 26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei
Dolje ti în vederea realizării lucrării ,,Amplasare container mobil de carburan i i o instala ieș ț ș ț

monobloc tip SKID de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda ,ț ș
comuna Dolje ti,  jude ul Neam ”ș ț ț

       Subsemnata  Molodoi Tonia, responsabil urbanism in aparatul de specialitate al primarului
comunei Doljesti, avand in vedere;

-adresa nr. 2814 din 20.03.2020 în vederea executării lucrării ,,Amplasare container mobil de
carburan i i o instala ie monobloc tip SKID de distribu ie i alimentare cu GPL la autovehicule înț ș ț ț ș
localitatea Rotunda , comuna Dolje ti,  jude ul Neam ” solicita  acordul Consiliului Local privindș ț ț
amplasarea   pe  domeniul  public  al  Comunei  Doljesti  noul  monobloc  de  măsură  i  protec ieș ț
BMPTd63.

-prevederile  Regulamentului  Local  de Urbanism aprobat prin H.C.L.  nr.37 din 23 aprilie
2019 si  Legii  50/1991 privind autorizarea   executarii  lucrarilor  de constructii  cu modificarile  si
completarile ulterioare;

- prevederile Ordonan ei de Urgen ă nr. 57/2019  privind Codul administrativ;ț ț
 - Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificările si completările

ulterioare
-documentatia  tehnica   privind  lucrarea  ,,Amplasare  container  mobil  de  carburan i  i  oț ș

instala ie  monobloc  tip  SKID de  distribu ie  i  alimentare  cu  GPL la  autovehicule  în  localitateaț ț ș
Rotunda , comuna Dolje ti,  jude ul Neam ” elaborata de S.C. ENERGOPROIECT SRL ROMAN.ș ț ț

In scopul  realizarii  lucrarii  ,,Alimentare  cu energie  electrică  STATIE PECO, consumator
S.C.  BRILIAT SRL,  în  localitatea  Rotunda,  COMUNA DOLJESTI,  JUDETUL NEAMT,,  s-  a
obtinut certificatul de urbanism nr.104 din 09.12.2019.
-solutia  proiectata  vizeaza:   linie  electrică  subterană  de  joasă  tensiune  nouă compusă  din  cablu
electric  de  jt  ,  cu  polietilenă  reticulată  tip  NA2XABY  3x50+25mmp  –  200  m,  din  care  9  m
subtraversare  DJ  207K  racordată  direct  la  LEA  0,4  kV,  de  distribu ie  publică  apar inând  S.C.ț ț
DELGAZGRID SA, circuit nr.1, stâlp 1, PT3 Rotunda. Se va monta la capătul acestei linii electrice
subterane de jt proiectate, un bloc de măsură i protec ie trifazatș ț  tip BMPTd63
-0,2 mp suprafată teren ocupată definitiv de noul monobloc de măsură i protec ie tip BMPTd63,ș ț
Ir=50A, pe un suport metalic încastrat în funda ie de beton, amplasat pe domeniul public, la limitaț
de proprietate a consumatorului.

Conform prevederilor art.12 alin.4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor
natural  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  titularii  de  autorizatii  si  licente  beneficiari  ai
drepturilor  de uz si  de servitude asupra proprietatii  publice  sau private  a  statului  si  a  unitatilor
administrativ- teritoriale sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plata instituite de
autoritatile administratiei publice central si locale.

Intrucat  realizarea  lucrarii  implica  ocuparea   de  teren  din  domeniul  public  al  Comunei
Doljesti, este necesara aprobarea Consiliului Local, fapt pentru care propunem aprobarea proiectului
de hotarare in forma prezenta.

                                                           
Intocmit,

Responsabil urbanism
Molodoi Tonia


