
P_OMAMA 
11_:DE1UL GALATI 

MUNICIPR1L TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 1190-10Tyk,IRÂRE Nr.  ;7/ 
din ok-f 	 2021 

Privind : aprobarea dării in folosinţă gratuită i a dreptului de uz i servitute către 
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galaţi, 
pentru o suprafaţă de 2,8 mp de teren situat in municipiul Tecuci. 

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municipiu 	ecuci,judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	 din  ţ. 	/2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in şedinţa ordinară in data de 
	 /2021. 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr.  5-50D / 	din.21, /19 /2021 
- raportul de specialitate nr. 	din 	O. 2021 'intocmit de Direcţia Arhitect Sef ; 
- avizele emise de comisia de specialitate nr. 
- adresa 115153 / 25.05.2021 a Sucursalei de D st uţie a Energiei Electrice Galaţi; 
- art.12 alin.(2) lit. a si lit. c,alin.(3),alin(4) din Legea 123/2012 energiei electrice si a gazelor 
naturale actualizată; 
- art.129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. a , art.240 alin.2 prima teză, art.349, art.350-353 din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ; 

In baza prevederilor: 
- art. 139 alin.3 coroborat cu art.5, lit. CC i art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aprobă darea in folosinţă gratuită a suprafeţei de 2,8 mp teren ce 
aparţine domeniului public al municipiului Tecuci, pentru fundaţia a doi stâlpi de 
medie tensiune şi montarea capachăţilor energetice, către Societatea de Distribuţie a 
Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galaţi, identificată conform Planului 
de situaţie, anexa 1 la prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Titularul dreptului de uz i servitute îi incumbă obligaţiile prevăzute de 
art.350 alin 2 -351 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

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

municipiului Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 

secretarului general al municipiului Tecuci. 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Lucian GĂgore Costin 
SECRETAR GENERAL 

Jr. George Lucian Borşan 
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ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr.  jj-boţ  din 	. 2021 

Privind : aprobarea dării în folosinţă gratuită i a dreptului de uz şi 
servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord SA S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 2,8 mp de teren situat in 
municipiul Tecuci. 

Prin adresa nr. 115153/25.05.2021, Inregistrată la Municipiul Tecuci 
cu nr. 30435/03.06.2021, SDEE Galaţi solicită punerea la dispoziţia 
societăţii cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 2,8 mp teren, necesar realizării 
lucrării:„ Racordarea la reţeaua electrică a locului de consum permanent 
Anexa Exploataţie Agricolă Massimo Alex Edil SRL, jud. Galaţi, 
municipiul Tecuci, DJ 251„ conform planului de situaţie anexat. 

Suprafaţa este solicitată pentru fundaţia a doi stâlpi de medie tensiune 
montarea capacităţilor energetice conform proiectului mai sus 

menţionat. Odată cu montarea acestora pot fi legate conectate ulterior 
ceilalţi consumatori din zona respectivă, aflată "in dezvoltare. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hatărâre este situat la DJ 251 
aparţine domeniului public al Municipiului Tecuci. 
Punerea la dispoziţie a terenului se va face cu titlu gratuit pe durata 

existentei capacităţii energetice, excepţie făcând situaţia in care consiliul 
local hotărăşte reamenajarea zonei. 

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

PRiMAR, 
Lucian Gkizore Costin 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. 	din 	3.ţO 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea dării în folosinţă gratuită i a dreptului de uz şi servitute către 
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galaţi, 
pentru o suprafaţă de 2,8 mp de teren situat in municipiul Tecuci. 

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

Terenul ce face obiectul proiectului de hotărâre 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 publică sau 
privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane 
fizice sau juridice în vecinătatea capacităţh energetice se instituie limitări ale dreptului 
de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de infiinţare şi de licenţe care 
beneficiază de: 
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocărh, 
retehnologizării sau desfiinţării capacităţh energetice, obiect al autorizaţiei; 
c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 
instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacitAţh 
energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii; 

Art. 350 alin. 2 din OUG nr.57/2019 prevede obligaţiile titularului dreptului de 
folosinţă gratuită. 

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre nu a făcut obiectul 
restituirilor/retrocedărilor reglementate de legile proprietăţii. 

Având în vedere cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre 'indeplineşte 
condiţiile de legalitate. 

	

Direcţia Arhitect Sef 	 Sef Serviciu Patrimoniu 

	

/ arh. Vasilica Crăciun 	 ing. Fucian Gradea 
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