ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
............................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;
tel:0242523123;

HOTĂRÂRE
privind acordarea drepturilor de uz si servitute cu titlul gratuit pe durata
existentei instalatiilor in favoarea Societatii SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA
S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J15/791/06.03.2002, avînd CUI
14500308, cu sediul în Mun. Constanta , str. Nicolae Iorga, nr.89 A, judetul
Constanta , prin Zona RETEA MT – JT CALARASI, cu sediul in Mun.Calarasi,
str. Dobrogei , nr.50, jud. Calarasi pentru suprafata de 2156,21 mp pe
domeniul public , in intravilanul si extravilanul Comunei Ulmeni”
Consiliul local al Comunei Ulmeni , întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 Iunie
2018,
Având în vedere:
- adresa nr.213436/23.05.2018 a SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A, prin care
solicita acordarea dreptului de uz si servitute cu titlul gratiut pe toata durata existentei
instalatiilor pentru suprafata de 2156,21 mp pe care se vor amplasa capacitatile energetice de
distribuire a energiei electrice proiectate in lucrarea Modernizare LEA 20 Kv Manastirea , jud.
Calarasi – vol.1, ce se vor realiza conform Proiectului nr.113/2017;
- certificatul de urbanism nr.26/29.01.2018 eliberat de Consiliul Judetean Calarasi ,
insotit de documentatie;
- raportul compartimentului de specialitate din acdrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi , înregistrată sub
nr.2668/04.06.2018 ;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulmeni nr. 17/29.06.2018,
privind desemnarea presedintelui de sedinta;
- Raportul de avizare al Comisiei de agricultura, activitati economic-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism……. inregistrat sub nr.3159/29.06.2018;
- procesele varbale de sedinte ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local;

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), d) şi in temeiul art.45 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba acordarea drepturilor de uz si servitute cu titlul
gratuit pe durata existentei instalatiilor in favoarea Societatii SC E-DISTRIBUTIE
DOBROGEA S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J15/791/06.03.2002, avînd
CUI 14500308, cu sediul în Mun.. Constanta , str. Nicolae Iorga, nr.89 A, judetul
Constanta , prin Zona RETEA MT – JT CALARASI, cu sediul in Mun.Calarasi, str.
Dobrogei , nr.50, jud. Calarasi, pentru suprafata de 2156,21 mp pe domeniul public , in
intravilanul si extravilanul Comunei Ulmeni, pe care se vor amplasa capacitatile
energetice de distributie a energiei electrice proiectate in lucrarea Modernizare LEA
20Kv Manastirea , jud. Calarasi – vol.1, ce se vor realiza conform proiectului
nr.113/2017 Faza SF.
Art.2 . Secretarul comunei Ulmeni, va comunica prezenta hotărâre , tuturor
institutiilor interesate.

PREŞEDINTE DE SEDINŢA,
MIRCEA Iulian-Mugurel
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Adoptata la Ulmeni
Astazi:29.06.2018

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar cu atributii delegate
RAIU Madalina -Georgeta
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