
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL c_c? 
HOTARARE Nr. 	 

Din  /O &21-0 

Privind : acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere 
retea de distributie energie electricA pe strada Aleea Aviatiei si acordul de  
principiu privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea 
lucrArilor 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecucijudetul 
Galati; 

Nr. de inregistrare §i data depunerii proiectului: 	gc  din  24 O  2020;_ 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judetul Galati,intrunit in §edinta ae/f/j,/,4 	in data 

de 	/3, 	. 

Avand In vedere 
- Referatul de aprobare a initiatorului,inregistrata sub nr.51286 din 04.08. 2020 
- raportul de specialitate nr.51287 din 04.08.2020 intocmit de Directia Arhitect Sef §i 

Directia General Economica ; 
- Avizele emise de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5; 
- referatul nr. 50676 / 03.08.2020, elaborat de Directia General Economica - Serviciul 

Investitii ; 
- art.12 alin.(2) lit.a si lit.c, alin.(3),alin(4) din Legea 123/2012 energiei electrice si a 

gazelor naturale actualizata; 
- art.7 alin(1) lit. g, lit.h din Ordinul A.N.R.E. nr.36 /28.02.2019 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea 
localitatilor on pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice.; 

- art. 693-696, 698-702 din Codul civil; 
- art.129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. a, art.240 alin 2 prima teza, art.349 , art.350 - 353 din 

OUG 57/2019 privind codul administrativ; 
In baza prevederilor: 

- art. 139 coroborat cu art.5, lit. CC si art.196 alin 1 lit.a) din OUG 57/2019 privind 
codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.!. Consiliul Local al Municipiului Tecuci Ii exprima acordul de principiu 
pentru cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe 
strada Aleea Aviatiei din municipiul Tecuci, judetul Galati. 

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Tecuci Ii exprima acordul de principiu 
privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea lucitrilor de 
extindere retea de distributie energie electrica pe strada Aleea Aviatiei. 

Art.3. Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga. 
Art.4. Prezenta hotardre va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotardre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului municipiului Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Axvzs.  Preactimi , se, Ve 	Secretar General al UAT Municigiul Tecuci 
GIMP 	, . II II ' 	 Jr. GEORGE LUCL4NRSAN 
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ROMANIA 
• JUDETUL GALATI 
• MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr.51286 DIN 04.08.2020 

Privind : acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere 

Strada Aleea Aviatiei din municipiul Tecuci este amplasata in 
partea de Vest a municipiului in imediata apropiere a Garii de Nord. 
Strada, in lungime de 235 ml, nu dispune de retea de distributie energie 
electrica care sä poata permita racordarea la energie electrice a celor patru 
irnobile edificate. Conform Ordinului A.N.R.E. nr.36 / 28 .02. 2019, 
autoritatea publica locala solicita operatorului de distributie concesionar, 
printr-o cerere scrisa. , dezvoltarea retelei electrice de distributie pentru 
extinderea retelei electrice de distributie in interiorul localitätii. Printre 
documentele ce insotesc aceasta cerere sunt si acordurile de principiu 
privind participarea Consiliului Local la cofinantarea investitiei respectiv . 
privind dreptul de uz i servitute acordat distribuitorului energiei electrice . 

Fatd de aceste considerente,supun spre dezbatere si aprobarea 
Consiliului local, prezentul proiect de hotarare. 

PRIMAR, 
Ing. Catalin Con4antkifgrdubae 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERAL ECONOMICA 

DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr.51287 DIN 04.08.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere 
retea de distributie energie electrica pe strada Aleea Aviatiei si acordul de 
principiu privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea 
lucrarilor 

Potrivit prevederilor art. 129 alin.2,1it.c,din OUG nr.57/2019 consiliul local 
adrninistreaza domeniul public i privat al localitatii. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine 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 i bunurilor proprietate publica sau 
privata a altor persoane fizice on juridice i asupra activitatilor desfawrate de persoane 
fizice sau juridice in vecinatatea capacit.atii energetice se instituie limitari ale dreptului 
de proprietate in favoarea titularilor autorizatiilor de infiintare i de licente care 
beneficiaza de: 
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, relocarii, 
retehnologizarii sau desfiintarii capacitatii energetice, object al autorizatiei; 

servitutea de trecere subterand, de suprafata sau aeriand pentru 
instalarea/desfiintarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii 
energetice i pentru acces la locul de amplasare a acestora, in conditiile legii; 

Conform art. 4, alin(2) din Ordinul A.N.R.E. NR.36 / 28.02.2020, in cazul in 
care realizarea investitiilor pentru extindere retea de distributie energie electrica nu este 
justificata economic pentru operatorul de distributie concesionar, acestea se realizeaza 
prin cofinantare de calm autoritatile publice solicitante. Cererea pentru extindere se 
realizeaza de catre autoritatea publica locala §i cuprinde, printre altele Si: 

• acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere retelelor de 
distributie a energiei electrice pe zonele solicitate; 

• acordul de principiu privind dreptul de uz §i servitute asupra terenului afectat de 
realizarea lucrarilor. 
Avand in vedere cele prezentate, consider cä proiectul de hotarare indepline§te 

conditiile de legalitate. 

rat Directia General onomicii 
Ec. Nicoleta 	,oi 

Sef Serviciu Investiti 
Ing. pan Trifan 

Directia Arhitect Se! 
Arh. Vasilica Crulerun 

Serviciul ADPP 
Ing.Lupiart-Gradea 
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g05300 TECUCI, 
str. 1 Deeembrie 1918 nr. 66, 
Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; 
web: www.nrimariatecuei.ro ; 
e-mail: registratura@munielpiultes.nei.ro  
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1Vr . 50676 /03.08.2020 

  

SE APROla 
PRIMAR 

Ing.Ciitalin Constal , , bae 

• DIRECTOR GF 'iftIOArt911C 
k 

Ec.\ .‘lesta oi 
„.., 
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REFERAT 

Privitor la: inittere proiect hotarare acord extindere reiele de atimentare cu energie 
electrica 
Document emis de : Serviciul Investiiii 

Critre: Serviciul Administrare Domeniu Public fi Fri vat 

Pentru realizarea lucrarilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie 
electrica consum casnic §i noncasnic pe stazile nou infiintate §i pentru care s-au emis 
autorizatii de construire locuinte / institutii servicii publice, conform Ordinului ANRE 
nr.36 /2019, art 2, lit g) respectiv h), UAT Municipiul Tecuci trebuie sä §i exprime : 

• acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere retelelor de 
distributie a energiei electrice pe zonele solicitate; 

• acordul de principiu privind dreptul de uz §i servitute asupra terenului afectat de 
realizarealucrarilor. 

Zonele vizate pentru extinderea retelelor de alimentare cu energie electric, 
consurn casnic §i noncasnic sunt: 

A.Cart. Tineretului - strada Ion Dongorozi, 

• strada Anghel Rugind 

B.Cart. Criviteni - strada C-tin Mocanu 

- strada Negoita Danaila 

- strada George Purcaru 

- strada Alexanciru Demetriad 

- strada Miltiade Filipescu 

- strada Adrian Caraulacu 

- strada Gh. Nicolau 

- strada Stefan Zeletin 
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TECUCI WOOS 

C. Zona fosta UM 01589- b-dul Carol 

D.Aleea Aviatiei 

E.Strada Dorobanti 

Avand in vedere prevederile art. 139, lit a), lit.e), lit.g) din Codul Administrativ, 
este necesar initierea unui proiect de hotarare pentru emiterea celor cloud acorduri 
solicitate de legiuitor, fapt pentru care rugam analizati §i dispuneti serviciilor indriduite 
elaborarea acestui proiect. 

$ef Serviciu Investifli 
Ing. Dan) Trifan 

intocmit, 
ing. DanieLCristi Chitu 


