ROMAN IA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIULLOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.
2017
Din

Privind : acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ,catre Societatea de
Distributie a Eneriei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o
suprafata de 191,75 mp de teren situata in municipiul Tecuci,in zona strazii
Dumbrava Rosie
Iniţ iator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, jude ţul
Galaţi;

;?iOO
2017
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectuiui.53/d 7 din
V91
Consiliul Iocal al municipiului Tecuci, Jude ţul Galaţi,intrunit in sedinta
indatade 29 0,9 2017.
Avnd în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata
2017
sub nr.538_din
IO
2017.
Având în vedere raportul cle specialitate nr 5 31J din
întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 1 ; 2
Avand in vedere adresa 49 l 63/20 I 7 a Sucursalei de Distributie a Energiei Electrice Galati
In conformitate cu art.12 alin.(2) Iit.a si lit.c,alin.(3),alin(4) din din Legea 123/2012
energiei electrice si a gazelor naturale actualizat ă;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit.c din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală,republicata si modificată ;
In baza art. 45 din Legea 215/2001, privind administraţiei publică Iocală,
republicată si modificată;
HOTARASTE:
Art.1 Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute catre Societatea de
Distributie de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati,asupra
terenului in suprafata de 191,75 mp ,apartinand domeniului public al municipiului
Tecuci,identificat conform Planului de situatie ,anexa l la prezenta hotarare.
Art.2 Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra capacitatilor energetice se
realizeaza pe toata durata existentei acestora.
Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija
secretarului rnunicipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE ŞEDIN ŢĂ
-

SECRETAR
.Ir. VrcaFtache

,.

kW

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
O 2%
__DN

Privind: acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ,catre Societatea de
Distributie de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E.
Galati, pentru o suDrafata de 191 ,75 mp de teren situata in municipiul Tecu
zona strazii Dumbrava Rosie

In cadrul actiunilor de modernizare a municipiului Tecuci la aceasta data se
afla in curs de realizarea proiectul ,,Modernizare retele electrice,Mun. Tecuci —str.
1 Mai colt cu Dumbrava Rosie —Jud.Galati..
In baza studiului de solutii, pentru amplasarea liniei electrice subterane LES
20 kv intre zona Dumbrava Rosie - intersectie cu strada Tecuciul Nou,pozarea
liniei electrice subterane LES 0,4 kv si amplasarea postului de transformare in
anvelopa de beton furnizorul de utilitati beneficiar al licentei de distributie a
energiei electrice,SDEE Muntenia Nord SA a solicitat punerea la dispozitie a unui
teren in suprafata de 191,75 mp in zona de implementare a proiectului
susmentionat.
Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public
al municipiului Tecuci,fiind in administrarea Consiliului local.
Punerea la dispozitie a terenului se va face pe durata existentei capacitatilor
energetice ce urmeaza a fi amplasate.Odata cu finalizarea lucrarilor se vor reduce
problemele aparute in furnizarea energiei electrice in cartierul Satu Nou.
Faţă de aceste considerente,supun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului
local, prezentul proiect de hot ărâre.

P R I M A R,
Catalin Constantin Hurdubae
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ROMANIA
JUDEŢUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ş I PRIVAT
Nr.
DIN

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind : acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ,catre Societatea de
Distributie de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E.
Galati, pentru o suprafata de 191,75 mp de teren situata in municipiul Tecuci,in
zona strazii Dumbrava Rosie

-..._

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă în 2007
privind administraţia publică Iocală, consiliul local administrează domeniul public şi
privat al localităţii.
Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public al
muncipiului Tecuci.
In conformitate cu prevederile art.12 alin(2) din Legea 123/2012 energiei electrice
si a gazelor naturale asupra terenurilor şi bunurilor proprietate public ă sau privată a altor
persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desf şurate de persoane fizice sau
juridice în vecin ătatea capacit ăţii energetice se instituie limit ări ale dreptului de proprietate
în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiaz ă de:
a) dreptul de uz pentru executarea lucr ărilor necesare realiz ării, relocării, retehnologizării
sau
obiect
autorizaţiei;
desfiinţării
capacităţii
energetice,
al
c) servitutea de trecere subteran ă, de suprafaţă sau aerian ă pentru instalarealdesfiinţarea de
reţele electrice sau alte echipamente aferente capacit ăţii energetice şi pentru acces la locul
legii;
de
amplasare
acestora,
în
condiţiile
a
Având în vedere cele prezenta, consider c ă proiectul de hotărâre indeplineste
conditiile de legalitate.

SEF SADPP,
Luci Gradea

Societatea de Distiibu ţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Gala ţi
Str. Nicolae B ălcescu nr. 35A, 800001, Gala ţi, iud. Galaţi

i SDEE
Muntenia N rd

Tel: +4 0236 460 500
Fax: +4 0236 305 704
www.dlstributle-energie.ro

CUI: 14565366
R.C: 317/291/2002
Cocl operator date cu caracter personal: 18014
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-PRIMARIA MUNICI I TECU I, JUD GALATI

Societatea de Distribu ţ ie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA - S.D.E.E Gaia ţi, cu
sediul în Galaţi, str. N. Bă lcescu, nr. 35A, înregistrat ă la R.C. sub nr. J291269111.03.2002., cod
fiscal nr. RO 14506181, reprezentat ă prin Director ing. Emilian DUTA, prin prezenta solicit ăm
emiterea unei Hot ă râri prin care s ă se pun ă la dispoziţia societăţii noastre, cu titju gratuit,
terenul în suprafata de 191,75 mp, necesar în vederea realiză rii lucrării Modernizare retele
electrice, Mun. Tecuci - str. 1 Mai colt cu Dumbrava Rosie - Jud. Galati conform planului de
situaţie anexat, pentru urmatoarele:
MOTIVE
Terenul în suprafa ţă de 191,75 mp, necesar pentru : 172,5 mp (345 m X 0,5 m)
pozarea liniei electrice subterane LES 20 KV între zona Dumbrava Rosie - intersectie cu str.
Tecuciul Nou, 2,75 mp (5,5 m X 0,5 m) pozarea liniei electrice subterane LES 0,4 KV; 16,5
mp (5,5 m X 3 m) pentru Postul de transformare in anvelopa de beton PTAB 1 MAI 20 / 0,4
KV de 250 KVA , trebuie pus la dispozi ţia societăţii noastre, pe toată durata de via ţă a
capacităţ ilor energetice, cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 2, 3 si 4 si
art.14 din Legea nr. 12312012 a Energiei electrice si gazelor naturale, dup ă cum urmeaz ă :
,,Art.12 (2) Asupra terenurilor ş i bunurilor proprietate publică sau privată a altor
persoane fizice ori juridice şi asupra activit ăţilor desfăş urate de persoane fizice sau juridice în
vecin ătatea capacităţii energetice se instituie limit ări ale dreptului de proprietate în favoarea
titularilor autorizaţ iilor de înfiin ţare şi de licenţe care beneficiaz ă de:
a) dreptul de uz pentru executarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii, reloc ă rii,
retehnologiză rii sau desfiin ţării capacităţii energetice, obiect al autoriza ţiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea func ţionă rii normale a capacit ăţii, obiect al
autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, repara ţiile ş i interven ţiiie necesare;
c) servitutea de trecere subteran ă , de suprafaţă sau aerian ă pentru
instalarea/desfiin ţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacit ăţii energetice
ş i pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condi ţiile legii;
Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice - Electrica Distribu ţie Muntenia Nord S.A. - prelucreaz ă datele dumneavoastr ă personale potrivit notificării nr.
18014, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul realiz ării activităţii de prestare a serviciului de distribu ţie a energiei electrice. Datele
dumneavoastră pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile de acces, de interven ţie şi de opoziţie în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scris ă, semnată şi datată, transmisă pe adresa societăţii din Ploieşti, str. Mărăşti nr. 44,jud. Prahova.

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activit ăţi care ar putea pune în
pericol persoane ş i bunuri;
e) dreptui de acces la utilităţile pubiice.
(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea public ă , au caracter legal, iar
conţinutul acestora este prev ăzut la art. 14 ş i se exercită fără înscriere în Cartea funciar ă pe
toată durata existenţei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologiz ă rii unei
capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucră rilor de interven ţ;e în caz de avarie
(4) Exercitarea drepturilor de uz ş i servitute asupra propriet ăţilor statului ş i ale unităţilor
administrativ-teritoriale afectate de capacit ăţile energetice se realizeaz ă cu titlu gratuit pe
toată durata existenţei acestora
Din coroborarea prevederilor legale mentionate mai sus rezultă că terenul necesar
pentru înfiinţarea si funcţionarea capacităţilor energetice trebuie pus la dispozitia societ ăţii
noastre cu titlu gratuit, pe toat ă durata de viaţă a instala ţiilor, având în vedere faptul c ă
societatea noastr ă realizează prin intermediui acestor instalatii un serviciu de interes public,
având calitatea de titular al licentei de prestare a serviciului de distributie a energ;ei electrice,
conform Licentei de distributie a energiei electrice nr. 2001/12 10 2007, fiind titulara unor
drepturi stabilite prin lege special ă , Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice si gazelor
naturale.
Fată de cele expuse, vă solicităm să analizati această situatie si s ă dispuneti emiterea
unei Hotă râri prin care să se pun ă la d;spozitia societ ătii noastre, cu titlu gratuit, terenul în
suprafaţă de 191,75 mp, necesar pentru : 172,5 mp (345 m X 0,5 m) pozarea liniei electrice
subterane LES 20 KV între zona Dumbrava Rosie - intersectie cu str. Tecuciul Nou, 2,75 mp
(5,5 m X 0,5 m) pozarea liniei electrice subterane LES 0,4 KV, 16,5 mp (5,5 m X 3 m) pentru
Postul de transformare in anvelopa de beton PTAB 1 MAI 20 / 0,4 KV de 250 KVA, teren
necesar în vederea realiz ării lucră rii Modernizare retele electrice, Mun Tecuci - str. 1 Mai
colt cu Dumbrava Rosie - Jud Galati
Anexăm prezentei planul cu reprezentarea traseelor prezentate
Vă multumim pentru sprijin si colaborare,
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