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Privind : aprobarea darii in folosinta gratuita si a dreptului de uz i servitute catre 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, 
pentru o suprafata de 3846 mp de teren situat in municipiul Tecuci. 

Initiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municipiului Tecuci,judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului:-.722  p  din  20. If /2020; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judetul Galati,intrunit in sedinta ordinard in data de 
	 /2020. 

Avand in vedere 
- referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr-1 2Z 	din  020.1/ /2020 
- raportul de specialitate nr.  22/9  din  2o1/  2020 intocmit de Directia Arhitect Sef ; 
- avizele emise de comisia de specialitate nr.  I, 'L  
- adresa 99832 / 23.10.2020 a Sucursalei de Distributie a Energiei Electrice Galati; 
- 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.129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. a, art.350-353 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

In baza prevederilor: 
- art. 139 coroborat cu art.5, lit. CC si art. 196 aim. 1 lit, a din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba darea in folosinta gratuita a suprafetei de 3846 mp teren ce 
apartine domeniului public al municipiului Tecuci pentru introducerea liniilor electrice 
si montarea capacitatilor energetice, catre Societatea de Distributie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, identificata conform documentatiei, 
anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra terenului aferent 
capacifatilor energetice se realizeaza pe toata durata existentei acestora. 

Art.3. Titularul dreptului de uz i servitute Ii incumba obligatiile prevazute de 
art.350 alin 2 si art. 351 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art.4. Cu data prezentei once 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 

secretarului general al municipiului Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 

Jr. George Lucian Boy'ari 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr.  .712M  din  aga. /(/ 2020 

Privind : aprobarea darii in folosinta gratuita si a dreptului de uz 
servitute catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 3846 mp de teren situat in 
municipiul Tecuci. 

In vederea efectuarii lucrarii „ Trecerea la 20 kV retele electrice 6kV 
mun. Tecuci — etapa III, judetul Galati „ Societatea de Distributie a 
Energiei Electrice Muntenia Nord SA solicita prin adresa nr. 
99832/23.10.2020 punerea la dispozitia societatii cu titlu gratuit a 
terenului in suprafata de 3.970 mp. 

Din suprafata solicitata doar .  3.846 mp apartin domeniului public si 
sunt necesari pentru pozarea/ montai-ea capacitatilor energetice conform 
proiectului mai sus mentionat, proiect ce va asigura modemizarea retelei 
de distributie a energiei electrice in municipiul Tecuci i reducerea in 
acelasi timp a numarului de avarii i intreruperi in fumizarea necesarului 
de energie Care populatie 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare se afla intre str. Gh. 
Petrascu-Lukoil — PTAB Elicoptere — PTAB F3 Kaufland — PTAB Posta - 
PTAB Nicolae Balcescu — Pozare LES 20 KY, total suprafata 3846 mp, 

Punerea la dispozitie a terenului se va face cu titlu gratuit pe durata 
existentei capacitatii energetic. 

Fata de aceste considerente, supun spre dezbatere i aprobarea 
Consiliului local, prezentul project de hotarare. 

PRI 
Lucian G 

AR, 
gore Co still 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHI,TECT SEF 

Nr. 	 DIN  ZO 	rk/o_ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea darii in folosinta gratuita si a dreptului de uz si servitute care 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, 
pentru o suprafata de 3846 mp de teren situat in municipiul Tecuci. 

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

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public al 
municipiului Tecuci. Solicitarea SDEE Muntenia Nord este pentru 3846 mp, dar din 
suprafata respectiva 124 mp apartin unor proprietari particulari, find amplasati intre 
str. Gh. Petra§cu Si PTA IMAIA si in str. Linistii fost unitate CLF. 

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 desf4urate de persoane 
fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii 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 realizãrii , relocarii, 
retehnologizarii sau desfiintdrii capacitatii energetice, object al autorizatiei; 
c) servitutea de trecere subterana, 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; 

Art. 350 alin. 2 din OUG nr.57/2019 prevede ob1igaii1e titularului dreptului de 
folosinta gratuita. 

Terenul ce face obiectul prezentului project de hotarare nu a facut obiectul 
restituirilor/retrocedarilor reglementate de legile proprietatii. 

Avand in vedere cele prezentate, consider cä proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Directia Arhitect Sef 	 Serviciul ADPP 
arh. Vasilica C_Latiun 	 ing. 1,ucian Gradea 


