
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA ZÂNE ŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 
Nr. 26 din 26.02.2016

Privind transmiterea in folosinţa gratuita către SC E-ON Distribuţie Romania SA, a suprafeţei de
32 mp. teren, in vederea executării lucrării "Alimentare cu energie electrica centrul cultural 

multifuncţional apartinand comunei Zăneşti, judeţul Neamţ".

Consiliul Local al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ;
Având in vedere prevederile art.12, art. 16 alin. (1) si (4), art.19 alin. (3) lit.b, art. 21 

alin.(l) si art 37 alin. (3) din Legea 13/2007 a energiei electrice cu modificările si completările 
ulterioare;

Luând în considerare adresa E-ON Moldova Distribuţie SA, înregistrata sub numărul 
1582/23.02.2016, prin care se solicita suprafaţa de 32 mp teren in folosinţa gratuita;

-Expunerea de motive a domnului Filip Ioan-primarul Comunei Zanesti, judeţul Neamţ, 
înregistrata sub numărul 1609 din 24.02.2016;

Văzînd raportul compartimentului de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 1608 din 
24.02.2016.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin (5), lit. a, alin (6) lit.a- pct. 14 şi pe cele 
ale art. 45 alin 1 si art. 115 alin. 1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 -  Se aproba transmiterea in folosinţa gratuita către E.ON Distribuţie Romania S.A, 
pe durata existentei capacitatilor energetice a suprafeţei de 32 mp teren, aflat in domeniul public 
al comunei in scopul realizării obiectivului” Alimentare cu energie electrica centrul cultural 
multifuncţional apartinand comunei Zăneşti, judeţul Neamţ” , conform planului de situaţie.

Art. 2 -  Se aproba garantarea dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al reţelei de 
distribuţie a energiei electrice pentru executarea lucrărilor si dreptul de acces gratuit la 
capacitatile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizare, reparaţii, revizii si avarii.

Art. 3 -  Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate.
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