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HOTĂRÂRE 
privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 57 m.p. situat in zona drumurilor 

publice din intravilanul satului Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani  
 

Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni  cu expunerea de motive nr. 

4130/2017, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr. 4129/2017, 

având în vedere adresa nr. 3226/21.06.2017 a S.C. GERVIS S.A. SUCEAVA prin 
care solicită aprobarea Consiliului local al comunei Unțeni pentru atribuirea dreptului de 
folosinţă cu titlu gratuit de uz și servitute către beneficiarul investiţiei DELGAZ GRID SA, a 
suprafeței de 57 mp în zona drumurilor publice din intravilanul satului Unţeni, comuna 
Unțeni, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire şi a avizelor necesare pentru proiectarea 
/executarea lucrării de  „Reabilitare LEA JT aferenta PTA 1 Unteni, comuna Unţeni, jud. 
Botoşani",  

ținând cont de Certificatul de urbanism nr.32 din 19.01.2017 emis de Consiliul 
Județean Botoșani, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

având în vedere prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza prevederile art.12, alin. (4) și art.14, alin. (1-4) din legea energiei electrice și 
gazelor naturale nr.123/2012 cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
           Art.1. -   (1) Aprobă atribuirea cu titlu gratuit către DELGAZ GRID SA a suprafeţei de 
57 m.p. situat in zona drumurilor publice din intravilanul satului Unteni, comuna Unteni, 
judetul Botosani, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare LEA JT aferenta PTA 1 
Unteni, comuna Unţeni, jud. Botoşani”, proiect nr.1981/2016. 



 Art.2. -  Primarul Comunei Unțeni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
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