RO MÂN1A
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONS1LIULLOCAL-

HOT Ă RÂREA N r ./76
Din

Privind: Instituirea drepturilor de superficie, uz si servitute de trecere subteran ă cu titlu gratuit
pe toata durata de via ţă a capacităţilor energetice în favoarea FDEE ELECTRICA
DISTRIBUŢIE NORD-S.D.E.E. GALAŢI.
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul munici iu1ucuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :2
?
/
Consiliul Iocal aI municipiului Tecuci judeţul Galaţi întrunit în şedinţă

de

2 322-o,

data

Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatoruiui, înregistrată sub nr.Z ţ ,7
- raportul de speciaIitte întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
înregistrat sub
2,,C
- rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5;
- solicitarea SC R]3X ELECTRIC Galaţi înregistrată sub nr. 21369/PJ/16.12.2016;
- Avizul C.T.E.A. nr. 381/ 2016;
- prevederile art.12, alin.2, lit. a),b),c), alin. 3 si 4, art. 14, alin. 1-6 din Legea nr. 123/2012 a
energiei eiectrice si a gazelor natural, cu modîfic ările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 124 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administraţia publică locală, republicată în 2007;
- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, Iit. ,,b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicat ă în 2007:
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-

22/2.

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz si servitute de trecere subteran ă cu titlu gratuit
pe toată durata de viaţă a capacităţilor energetice executate la imobilul din strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 16, în
favoarea FDEE ELECTRICA DISTRIBU ŢIE NORD- S.D.E.E. GALAŢI, conform anexei 1;
Art.2. Drepturile de superficie, uz si servitute se acord ă cu titlu gratuit pe toata durata existen ţei
capacităţilor energetice pentru suprafa ţa de teren de 17,50 mp ocupat ă definitiv prin amplasarea re ţelelor
electrice. Terenul aparţine domeniului public al municipiului Tecuci si va rămâne domeniu public;
Art.3. Se împuternicete Primarul municipiului Tecuci, s ă semneze contractul de constituire a drepturilor
de uz si servitute în favoarea FDEE ELECTRICA DISTRIBU ŢIE NORD- S.D.E.E. GALAŢI., în conformitate
cu prevederile prezentei hot ărâri;
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi adus ă ia îndeplinire prin grija Prirnarului municipiului Tecuci;
Art.5 Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesa ţi prin grija secretarului municipiului Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
PJ din22 12

,

EXPIJNERE DE MOTIVE
Privind: Instituirea drepturilor de superficie, uz si servitute de trecere subteran ă cu titlu gratuit
pe toata durata de via ţă a capacităţilor energetice în favoarea FDEE ELECTRICA
DISTRIBUŢIE NORD-S.D.E.E. GALAŢI.

Pentru alimentarea cu energie electric ă a blocului de locuinţe din strada 1 Decembrie 1918,
rir. 116, Tecuci, s-a ob ţinut avizul CTEA nr. 3 8 1.
În vederea aliment ării cu energie electric ă a blocului, cât

si

pentru asigurarea aliment ării de

rezervă pe joasă tensiune, se vor executa lucr ărilor:
- Alimentarea de baz ă se va realiza între TDRI 0,4 kV al PTZ Bradului si firida E3+6 proiectat ă,
cu cablu de tip AC2AbY 3x15+70 rnin, pozat subteran pe o Iungime de 80 m;
- Alimentarea de rezerv ă se va realiza între firida E3+6 —proiectat ă si TDRI 0,4 kV al PTZ Matei
Basarab cu cablu de tip AC2XAbY 2x(3x120+70) mm existent în lungime de 360 m pe
domeniul public;
- Se va amplasa o firid ă de tip E3+6 în interiorul cl ădirii, la parter,
- Se va realiza o priz ă de păinânt.
Pe terenul proprietate public ă, în suprafaţă de 1 7,5 mp, este necesar ă o hotărâre a Consiliului
local al municipiului Tecuci privind instituirea dreptului de uz

si

servitute de trecere subteran ă în

favoarea FDEE ELECTRICA DISTRIBU ŢIE NORD-S.D.E.E. GALAŢI.
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre.

PRJMAR,

C ătălin Contantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI

RAPORT DE SPECIALITATE
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Privind: Instituirea drepturilor de superficie, uz si servitute de trecere subteran ă cu titlu gratuit
pe toata durata de via ţă a capacit ăţilor energetice în favoarea FDEE ELECTRICA

DISTRIBUŢIE NORD-S.D.E.E. GALAŢI.

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2, lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicat ă în 2007
privind administraţia publică locală, consiliul local administrează domeniul public şi privat al
localităţii.
Terenul ce face obiectu1 proiectului de hot ărâre aparţine domeniului public al
- municipiului 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 desfaşurate de persoane fizice sau juridice în
vecinătatea capacităţii energetice se instituie Iiinit ări ale dreptului de proprietate în favoarea
titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiaz ă de:
- dreptul de uz pentru executarea lucr ărilor necesare realiz ării, relocării, retehnologiz ării
sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autoriza ţiei;
- servitutea de trecere subteran ă, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarealdesfiin ţarea
de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacit ăţii energetice şi pentru acces la locul
.- de amplasarea acestora, în condi ţiile legii;
Având în vedere cele prezenta, consider c ă proiectul de hotărâre îndep1inete condi ţiile
de legalitate.
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