ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dreptului de uz si servitute pentru executarea lucrărilor necesare
pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice către E- Distribuție
Dobrogea S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în comuna Sfântu Gheorghe , județ
Ialomița
Consiliul Local al comunei Sfântu Gheorghe întrunit în ședință ordinară la data de 27 iulie
2021, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere:
- Adresa nr. 9746 din 15.06.2021 a Instituuției Prefectului județul Ialomița cu privire la legalitatea
actelor adoptate de consiliul local in ședința ordinară din data de 27.05.2021
-Adresa E- Distribuție Dobrogea S.A prin care solicit folosința unor suprafețe de teren situate în
comuna Sfântu Gheorghe , județ Ialomița pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei
electrice;
- raportul de aprobare al primarului comunei înregistrat la nr. 4126 din 06.07.2021
Examinând :
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism înregistrat la nr. 4272 din 15.07.2021
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei Sfântu Gheorghe înregistrat la nr. 4273 din
15.07.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului înregistrat la nr. 40 din 26.07.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru activități economico- financiare , juridică și de disciplină nr.69
din 26.07.2021
În conformitate cu :
-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, alin.(3), alin.(4),ale art. 14 din Legea nr. 123/ 2012 a
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a”, ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”si ale art. 197
(1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul și art. 139 alin. 3 lit. „g” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către E- Distribuție Dobrogea S.A. pe durata
realizării lucrării "realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum –
Stație de alimentare cu apă ”, în vederea amplasării a trei stâlpi pe suprafeța de 3 mp teren
aparținând domeniului public al comunei Sfântu Gheorghe, conform planurilor de amplasament și
delimitare a imobilului , Anexe, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART.2 - (1) Dreptul de uz prevăzut la art.1 încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru
executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data
sistării acestora şi renunţării la autorizaţii. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată
proprietarului.
(2) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii
energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori
este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii.
ART. 3 – (2) După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială
prin grija constructorului.
ART. 4 Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform
Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.5 – Prezenta hotărâre abrogă prevederile HCL nr. 43 din 27.05.2021 privind darea în
folosință gratuită a unui teren proprietate public a comunei Sfântu Gheorghe , județ Ialomița.
ART. 6 - Primarul comunei Sfântu Gheorghe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin Compartimentul Registru agricol și fond funciar , urbanism și amenajarea teritoriului .
ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului comunei Sfântu Gheorghe , Compartimentului
Registru agricol și fond funciar , urbanism și amenajarea teritoriului prin grija secretarului general al
comunei Sfântu Gheorghe .
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