
S. 
ROMANA 

JUDETUL GALAT] 
MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA 
Din ---- 	-------2018 

Privind : constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unui teren in 
suprafata de 88,38 mp si 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 800 mp de teren situat in 
municipiul Tecuci 

Iniţiator:Catalin Constantin Hurdubae,Primarul municipiului Tecuci,jude ţul 
Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	ţ  din 	t9. 2018 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Jude ţul Galaţi,intrunit in sedinta 

indatade .dC.  z9,Z 2018. 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata 

sub nr. 67din c7. 	 2018 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 6 	din .2 27.2018. 

întocmit de Directia Arhitect Sef; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 1 si 5; 
Avand in vedere adresa 64487/20 1 8 a Sucursalei de Distributie a Energiei Electrice 

Galati 
În conformitate cu art.12 alin.(2) lit.a si lit.c,alin.(3),alin(4) din din Legea 123/2012 

energiei electrice si a gazelor naturale actualizat ă ; 
1n conformitate cu prevederile art.693-696,698-702 DIN Codul Civil 
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit.c din Legea 2 1 5/200 1, privind 

administraţia publică  locală,republicata si modificată ; 
1n baza ait. 45 alin.(3)din Legea 215/2001, privind administraţiei publică  locală, 

republicată  si modificată ; 
HOTARASTE: 

Art.1 (1) Se aproba constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra 
terenului in suprafata de 88,38 mp partinand domeniului privat al municipiului 
Tecuci,identificat conform Planului de situatie ,anexa 1 la prezenta hotarare. 

(2) Dreptul de superficie cu titlu gratuit se constituie pe o durata de 49 
ani,prin incheierea unui contract in forma autentica,putand fi reinnoit printr-un act 
aditional. Se imputerniceste Primarul Municipiului Tecuci,Catalin Constantin 
Hurdubae sa semneze contractul de superficie in forma autentica. 

Art.2 Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute catre Societatea de 
Distributie de a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati,asupra terenului 
in suprafata de 800 mp ,apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci,identificat 
conform Planului de situatie ,anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art.3 Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra capacitatilor energetice se 
realizeaza pe toata durata existentei acestora. 

Art.4. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretaru1ii 	Tecuci. 

PRE I ŢĂ  
SECRETAR 

] 	 Jr. Valerica Fotache 



ROMÂN 1 A 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUICIP1UL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 	 DIN 

Privind: constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unui teren in 
suprafata de 88,38 mp si acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si 
servitute ,catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord 
SA S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 800 mp de teren situat in 
municipiul Tecuci 

In cadrul actiunilor de modernizare a municipiului Tecuci se afla in 
derulare proiectul dc construire a variantei ocolitoare din zona de sud-
vest,varianta ce asigura transferul in afara localitatii a traficului pe directia 
Galati catre nordul tarii. 

Pe traseul variantei exista mai multe unitati de transport a energiei 
electrice ce fac legatura intre nordul si sud-estul judetului. 

In baza studiului de solutii, pentru finalizarea lucrarii Societatea de 
Distributie a Energiei Electrice Muntcnia Nord SA —SDEE Galati trebuie sa 
inlocuiasca mai multe capacitate energetic situate in zona respectiva. 

Terenul ce face obiectui proiectului de hotarare se af1a in zona Rotunda 
si apartine domeniului privat al municipiului Tecuci,f1ind in administrarea 
Consiliului local. 

Punerea Ia dispozitie a terenului se va face pe durata existentei 
capacitatilor energetice ce urmeaza a fi amplasate iar dreptul de superficie pe o 
durata de 49 de ani. 

Faţă  de aceste considerente,supun spre dezbatere şi aprobarea 
Consiliului local, prezentul proiect de hotăr.re. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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JUDEŢUE (3ALATI 
MUNICIPIUE TECUCI 

DIRECTIA ARHITECT SEF 
Nr. 	 DIN o2j9% 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : constituirea unî drert de surerficie cu titlu Lratuit asuvra unui teren in 
suprafata de 8838 mp si 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 800 mp de teren situat in 
municipiul Tecuci 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea rir. 215/2001, republicat ă  în 
2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administrează  domeniul 
public şi privat al localităţii. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului privat 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 activit ăţilor desfăşurate de persoane 
fizice sau juridice în vecin ătatea capacităţii energetice se instituie limit ări ale dreptului 
de proprietate în favoarea titularilor autoriza ţiilor de înfiinţare şi de licenţe care 
beneficiază  de: 	. 
a) dreptul de uz pentru executarea lucr ărilor necesare realiz ării, relocării, 
retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autoriza ţiei; 
c) servitutea de trecere subteran ă, de suprafaţă  sau aeriană  pentru 
instalarea!desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacit ăţii 
energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condi ţiile legii; 

Avnd în vedere cele prezentate, consider c ă  proiectul de hotărâre indeplineste 
conditiile de legalitate. 

	

Directia Arhitect Sef 
	

Serviciul ADPP 

	

ilica Cra n 
	

i radea 
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