
JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA 
a suprafeței de 12,56 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești  
  
Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 
  Având în vedere : 

- art 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Referatul întocmit de consilier urbanism; 
- Proiectul privind executarea lucrărilor de extindere LEA jt 

distribuție publică în sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț, 
Aleea Sondelor; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
local; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin (3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Aprobă  transmiterea în folosință gratuită  către SC Delgaz 
Grid SA a suprafeţei de 10,00mp din domeniul public, pentru amplasarea  
fundației a 8 stâlpi SE 10 și 2,56 mp  pentru amplasarea fundației a 4 stâlpi 
SE 4,   al LEA 0,4 kv circuit nr.1 LEA jt, zona PT 6 Borlești.  

 
 Art. 2 – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor 
interesate prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
MIRON VASILE 

 
    CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR STAICU CRISTINA  
 

Nr. 22 /27.04.2018 
Adoptată cu un număr de 13 voturi P 



JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA 
a suprafeței de 7,56 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești  

  
Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 
  Având în vedere : 

- art 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Referatul întocmit de consilier urbanism; 
- Proiectul privind executarea lucrărilor de extindere LEA jt 

distribuție publică în sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț, 
Aleea Salcâmului ; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
local; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin (3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Aprobă  transmiterea în folosință gratuită  către SC Delgaz 
Grid SA a suprafeţei de 5,00mp din domeniul public, pentru amplasarea  
fundației a 4 stâlpi SE 10 și 2,56 mp  pentru amplasarea fundației a 4 stâlpi 
SE 4,   al LEA 0,4 kv circuit nr.1 LEA jt, zona PT 2 Ruseni. 

 
 Art. 2 – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor 
interesate prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
MIRON VASILE 

 
    CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR STAICU CRISTINA  
 

Nr.23/27.04.2018 
Adoptată cu un număr de 13 voturi P 



JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA 
a  suprafeței de 2,00 mp  teren din domeniul public al comunei Borlești  

  
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 
  Având în vedere : 

- art 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Referatul întocmit de consilier urbanism; 
- Proiectul privind executarea lucrărilor de alimentare cu energie 

electrică pentru clădire Gradinița parter +etaj din localitatea  
Borlești, județul Neamț; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
local; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin (3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Aprobă  transmiterea în folosință gratuită  către SC Delgaz 
Grid SA a suprafeţei de 1,00mp din domeniul public, pentru amplasarea  
unui stâlp de joasă tensiune din beton de tipul SE 10 și 1,00 mp pentru 
amplasarea unui BMPT-100. 

 
 Art. 2 – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor 
interesate prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

MIRON VASILE 
 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR STAICU CRISTINA  

 
Nr.24/27.04.2018 
Adoptată cu un număr de 13 voturi P 


