
 
 

 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                  

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 69 
privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere  subteranã,  cu 

titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin 
COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA  

 
              Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta intrunit in sedinta 

ordinara din 02 octombrie  2015, 

Luând în dezbatere: Proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii 

dreptului de uz si servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in favoarea  S.C. 

ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea  , initiat de primarul 

comunei Crucea, domnul Frigioi Gheorghe ; 

Având în vedere:  
• Expunerea de motive prezentatã de primarul comunei; 

• Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului  

nr.5145/25.09.2015; 

• Raportul comisiei de specialitate – juridicã , de disciplina , urbanism si 

amenajarea teritoriului pentru avizarea proiectului de hotãrâre; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotãrâre; 

În 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 administraţia publicã localã, 

republicatã: 

  

        H O T A R A S T E: 
 

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

in favoarea  SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin Comuna Crucea, Judetul 

Constanta  , pe o lungime de 54 ml , teren intravilan apartinand domeniului public al 

comunei  Crucea, judetul Constanta, din satul Crucea, trotuarul DN 2A si strada 

Transformatorului   , pe care trece traseul de cablu subteran (LES) 0,4 kv ,  prevazut 

in anexa ,ce face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.2. Drepturile mentionate in art.1 se constituie in vederea racordarii  la 

reteaua electrica a locului de consum permanent Primaria Crucea . 

Art.3.  Exercitarea dreptului de uz si servitute,de trecere subterana se realizeaza cu 

titlu gratuit, pe toata durata existentei capacitatii energetice. 

        Art.4.Secretarul comunei Crucea va asigura comunicarea prezentei hotarari 

Institutiei Prefectului- Judetul Constanta ,primarului comunei Crucea , 

compartimentului urbanism din cadrul Primariei Crucea. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ 
voturi împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei 
____ consilieri în funcţie. 

 
        Crucea , 02.10.2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             Ion BUTOI                                                                                     Contrasemneaza  

                                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                                                         Reveicuta GURGU  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local in sedinta extraordinara din data de 02.10.2015 

 

            Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta extraordinara din 02.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1.      Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   

rectificarea bugetului local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare si in limita competentei date de  prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu 

alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata. 

       2.   Proiectul de hotarare privind privind aprobarea constituirii dreptului de uz si 

servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat 

in conformitate cu prevederile art.12 si 14  din Legea  energiei electrice si a gazelor 

naturale nr.123/2012 si in limita competentei date de prevederile 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. 

3.       Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii fiind initiat in conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele 

publice, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si in limita competentei date 

de  prevederile  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 

4.  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 fiind initiat in 

conformitate cu prevederile ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 

publici nr.7660/2006 si in limita competentei date prevederile  art.36, alin.(2), lit.a) 

coroborat cu alin.(3), lit.b) si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata. 
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5.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor si in limita competentei date de  art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.3 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

6.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind initierea 

procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul 

satului Crisan  , parcela A 185/9 in vederea realizarii sistemului de alimentare cu apa in 

satele Crisan si Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile  art.863 lit.a) din Noul Cod Civil; art.36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si in 

limita competentei date de prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  

 GURGU REVEICUTA  

 



 

 

COMPARTIMENTUL  URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

NR._________ /________________ 

 

RAPORT 

la proiectul de hotarare privind   constituiriea dreptului de uz si servitute in 

favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  

     

 

 

Prezentul raport se intocmeşte in urma cererii depusă de  SC ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,   prin  care solicită constituirea dreptului de uz si 

servitute pentru traseul de linie electrica subterana  in vederea racordarii cu energie 

electrica a imobilului primariei Crucea(spor de putere). Pentru alimentarea cu energie 

electrica a obiectivului se vor realiza lucrari incluse in tariful de racordare dupa cum 

urmeaza :   
-realizare branşament  nou în LES 0,4 kV din CD0,4KV a postului aerian PTA 1382 şi pânã la 

BMPT montatã la consumator. Bransamentul se va realiza cu cablu tip Enel din Al. cu secţiunea 

de 50 mmp, în profil “A” în trotuar=131 m  şi profil “B” la traversarea strazi de pe traseu =4m. 

- BMPT conform FT -133 şi FT 134-ENEL,  montat la limita de proprietate, va fi prevãzut cu 

întrerupãtor automat tetrapolar 63 A şi contorul existent reamplasat. 

Faţă de cele prezentate,  

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 locala, republicata, in 

conformitate cu prevederile art. 12 si 14 din Legea energiei electrice si gazelor naturale 

nr. 123/2012, precum si ale Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia,   

 

 

PROPUN SPRE APROBARE: 

Constituirea dreptului de uz si servitute  cu titlu gratuit, pe suprafata de 54 mp, 

pentru realizarea liniei electrice subterane , amplasat pe  trotuar DN2A si strada 

Transformatorului, in vederea racordarii cu energie electrica a imobilului Primarie.  

     Având în vedere cele menţionate, supun spre îsuşire şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.  

                       
 
 
 

Intocmit, 

Lacramioara Balan 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind   constituiriea dreptului de uz si servitute 

in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  

 

 

 

          Lucrarile de reabilitare a sediului primariei executate in cadrul proiectului 

finantat din fonduri europene nerambursabile prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii rurale" impun realizare  unui branşament  nou în LES 0,4 

kV din CD0,4KV a postului aerian PTA 1382 şi pânã la BMPT montatã la 

consummator. 

Avand in vedere solutia tehnica de racordare  a  SC ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,  este necesara  constituirea dreptului de uz 

si servitute pentru traseul de linie electrica subterana,  in vederea racordarii cu 

energie electrica a imobilului Primarie, amplasat pe Soseaua Constantei, nr.45, 

comuna Crucea . 

In conformitate cu prevederile art. 12 si 14 din Legea energiei electrice si 

gazelor naturale nr. 123/2012, precum si ale Legii 213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia,  propun spre aprobare constituirea 

dreptului de uz si servitute de trecere subterana  cu titlu gratuit, pe suprafata de 

54 mp, pentru traseul de linie elecrica subterana amplasat pe  strada 

Transformatorului, si pe trotuar DN2A  in vederea racordarii cu energie 

electrica a obiectivului Primarie.  

     Având în vedere cele menţionate, supun spre îsuşire şi aprobare prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

 

                            Primar, 

                                                                           Gheorghe Frigioi 

 

 


