
ROMAN IA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 
Din 	 2018 

Privind : 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 202 rrip de teren situat in municipiul Tecuci  

Galati; 
InitiatorCatalin Constantin Hurdubae,Primarul municipiului Tecuci,judetul 

si Nr. de inregistrare data depunerii proiectului:Yrn  6  din  220• /1  2018 
ConSiliul local al municipiului Tecuci, Judetul Galati,intrunit in sedinta oe4/666,-t 

in data de .2 #. 2018. 

    

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului,inregistrata 
sub nr. 9/P.   din  .2.0. /4 	2018 

Avand in vedere raportul de specialitate nr.  VA,P din _ 	. 2018. e2A0  
intocmit de Directia Arhitect Sef,  ; 

Avand in vedere raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 1 si 5; 
Avand in vedere adresa 90238/2018 a Sucursalei de Distributie a Energiei Electrice 

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

energiei electrice Si a gaze! or naturale actualizata -, 
In conformitate cu prevederile art.693-696,698-702 DIN Codul Civil 
In conformitate Cu prevederile art.36, alin.(2) lit.c din Legea 215/2001, privind 

adrninistratia publica localkrepublicata i modificata" ; 
In baza art. 45 alin.(3)din Legea 215/2001, privind administratiei publica localk 

repubIicat i modificatk 
HOTARASTE: 

Mt.!. 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 202 mp ,apartinand domeniului public al municipiului 
Tecuci,identificat confolin Planului de Situatie ,anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art 2. Exercita.rea dreptului de uz si servitute asupra terenului aferent 
capacitatilor energetice se real izeaza pe toata durata existentei acestora. 

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

municipiului TeCuci. 
Art 5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului mumcipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE 'SEDINTA 
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