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H O T A R A R E A     NR.41 

privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute in favoarea  

SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin doamna Leu Elena 

   Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara din 27.05.2014, 

     Avand in  vedere: 

•  Solicitarea doamnei Leu  Elena nr.2134/23.05.2014; 

•  Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

•  Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului; 

• .Raportul comisiei juridica, de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism; 

• .Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare, 

In conformitate cu prevederile art.12 si 14 din Legea Energiei electrice si a gazelor naturale nr.123 

/2012, 

    In temeiul prevederilor art.36, alin(2), lit. c  coroborat cu alin(5), lit.a) si ale art.45, alin.(3),din 

Legea nr.215/2001 privind  administratia publica locala,republicata: 

                                                            H O T A R A S T E: 

        Art.1. Se aproba constituirea  dreptului de uz si servitute, de trecere subterana, de suprafata si aeriana 

, in favoarea  SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin doamna Leu Elena, pe o suprafata de 1 

mp, teren intravilan apartinand domeniului public al comunei  Crucea, judetul Constanta, prevazut in 

anexa 1,ce face parte integranta din prezenta. 

        Art.2. Se constituie drepturile mentionate in art.1 in vederea ridicarii unui stalp nou tip SC 10001 

pentru racordarea  la reteaua electrica a locuintei din localitatea  Crucea, strada Teiului nr.19, apartinand 

doamnei Leu Elena. 

      Art.3.  Exercitarea dreptului de uz si servitute,de trecere subterana, de suprafata si aeriana se 

realizeaza cu titlu gratuit, pe toata durata existentei capacitatii energetice. 

      Art.4.Primarul comunei Crucea va lua masuri  pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

      Art.5.Secretarul comunei Crucea va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului- 

Judetul Constanta ,primarului comunei Crucea si doamnei Leu Elena 

    

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ abtineri. 

Crucea-27.05.2014 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        CONTRASEMNEAZA                                                               

Gheorghe SANDU                                Secretar, 

  Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute 

in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA,  prin doamna Leu Elena  
 
 
             Avem  in vedere solicitarea doamnei Leu Elena inregistrata sub nr.  
2134/23.05.2014 si Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului 
cu privire la necesitatea aprobarii constituirii cu titlu gratuit a  dreptului  de  uz si 
servitute de trecere subteranã, de suprafaţã si aeriana , in favoarea SC ENEL 
DISTRIBUTIE DOBROGEA SA , prin doamna Leu Elena ,  pe o suprafata de 1 mp , 
teren intravilan apartinand domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta.    
Constituirea  dreptului  mentionat mai sus  se impune in vederea ridicarii unui stalp 
nou tip SC 10001 pentru racordarea  la reteaua electrica a locuintei din localitatea  
Crucea, strada Teiului nr.19, apartinand doamnei Leu Elena. 

        Conform prevederilor art.12 si 14 din Legea Energiei electrice si gazelor naturale 
nr.123/2012 si in temeiul prevederilor art.36, alin(2), lit.c coroborat cu alin. (5), lit.a) 
si ale art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, 
republicatã , va rog sa analizati si sa  aprobati prezentul proiectul de hotarare  
  

         Va multumesc , 
                                                                     PRIMAR,                                                                                                     
                                                             Gheorghe  FRIGIOI 


