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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în 

suprafață de 100 mp., reprezentând terenul traversat de un conductor electric subteran de branşament, în vederea 
racordării locului de consum ce aparţine utilizatorului  S.C. BAA BUSINESS ALICOM SRL, localitatea Cacica, nr. 613E, 

comuna Cacica, judeţul Suceava 
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar, înregistrat cu nr. 383 din 13.01.2023; 
- Adresa înaintată de S.C. BAA BUSINESS ALICOM SRL, înregistrată cu nr. 382 din 13.01.2023; 
- Avizul tehnic de racordare nr. 1005111531 din data de 10.01.2023, emis de S.C. DELGAZ-GRID S.A.; 
- Raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, înregistrat cu nr. 684 din 25.01.2023; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 1128 din 
8.02.2023; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 12  alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Legea energie electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 749 și art. 755 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de uz și servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în 
suprafață de 100 mp., reprezentând terenul traversat de un conductor electric subteran de branşament, în vederea racordării 
locului de consum ce aparţine utilizatorului S.C. BAA BUSINESS ALICOM SRL, localitatea Cacica, nr. 613E, comuna Cacica, 
judeţul Suceava. 

Art. 2. Se asigură dreptul de acces gratuit la locul de amplasare al reţelelor de distribuţie pentru executarea lucrărilor şi 
dreptul de acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii. 

Art. 3. Constructorul are obligaţia de a readuce terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor la starea 
existentă la începerea lucrărilor şi refacerea împrejmuirilor, în cazul în care au fost afectate. 

Art. 4. Prevederilor prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei Cacica, compartimentul urbanism, 
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi constructorul care va 
executa lucrarea. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege 
Primarului comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - Județul Suceava, compartimentelor interesate din cadrul Primăriei comunei 
Cacica şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
                  
                            Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                                Secretar general al comunei Cacica,                                                                                                    
Cacica, 27 februarie 2023  
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