
ROMANIA 
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 260 mp de teren situat in municipiul Tecuci  

Initiator:Catalin Constantin Hurdubae,Primarul municipiului Tecuci,judetul 
Galati; 

Ni. de inregistrare si data depunerii proiectului:9 -3Ar_ din ,209, 	2018 (tf 	 r- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judetul Galati,intrunit in sedinta 	ihiittr# 

in data de  29. 4'  2018. 
Avand In vedere expunerea de motive a initiatorului,inregistrata 

sub nr,9:3-K  din  2K-19  4   2018 
• Avand in vedere raportul de specialitate nr.  V3-11,- 	din  Z4e7i':  2018. 

intocmit de Directia Arhitect Sef,  ; 
Avand in vedere raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 1 Si 5; 
Avand in vedere adresa 93539/2018a 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 gazelor naturale actualizata; 
In conforrnitate 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 

administratia publica locarepublicata si modificata ; 
In baza art. 45 alin.(3)din Legea 215/2001, privind administratiei publica 

republicata si modificata; 
HO TARASTE: 

Art.!. 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 260 mp ,apartinand domeniului public al municipiului 
Tecuci,identificat conform Planului de situatie ,anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art2. Exercitarea dreptului de uz Si servitute asupra terenului aferent 
capacitatilor energetice se realizeaza pe toata durata existentei acestora,atata timp cat 
reteaua este de utilitate publica. 

Art.3. Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga. 
Art4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului 

municipiulüi Tecuci. 
Art5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
SECRETAR 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.  9 37/6  DIN  2.1, 	2072 

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 260 mp de teren situat in municipiul Tecuci  

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA — 
SDEE asigura dezvoltarea si exploatarea sistemului de distributie a energiei 
electrice in municipiul Tecuci Si zonele aferente. 

Prin adresa 93539/28.11.2018 societatea a solicitat punerea la dispozitia 
sa a unui teren in suprafata de 260 mp situat in partea centrala a municipiului,in 
partea de vest a strazii 1 Decembrie 1918,zona blocului M2. 

Aceasta solicitare a fost inaintata in vederea realizarii unei retele de 
alimentare Cu energie electrica care sa asigure Si alimentarea unitatilor locative 
din blocul edificat in strada 1 Decembrie 1918 nr.42 

Pentu alimentarea definitiva cu energie electrica a imobilului este 
necesar realizarea unei linii electrice subterane incepand de la postul de 
transformare PTZ 7 bl.M2. 

In baza studiului de solutii, pentru finalizarea lucrarii Societatea de 
Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA —SDEE Galati trebuie sa 
afecteze trotuarul pietonal Si spatiul verde aferente blocului susmentionat. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare se afla in partea de vest 
a strazii 1 Decembrie 1918 si apartine domeniului public al municipiului 
Tecuci,fiind in administrarea Consiliului local. 

Punerea la dispozitie a terenului se va face cu titlu gratuit pe toata durata 
existentei capacitatii energetice,atata timp cat reteaua este de utilitate publica. 

Fa-0 de aceste considerente,supun spre dezbatere §i aprobarea 
Consiliului 106.1, prezentul proiect de hotarare. 

PRIMAR, 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

•Nr.  93,9(9-DIN ?‘7il,g0(  

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 260 mp de teren situat in municipiul Tecuci  

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicatd in 
2007 privind administratia publica locala, consiliul local administreazd domeniul 
public i privat al localitatii. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public al 
muncipiului 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 desfasurate 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 realizärii , relocarii, 
retehnologizarii sau desfiintarii capacitAtii energetice, object al autorizatiei; 
c) 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; 

Avand in vedere cele prezentate, consider cd proiectul de hotardre indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Directia Arhitect Sef 	 Serviciul ADPP 




