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H O T Ă R Â R E A nr.74 

privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere  subteranã,  cu 

titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Parohia 

Romano-Catolica Mihail Kogalniceanu 

 

              Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta intrunit in sedinta 

ordinara din 30 septembrie 2016, 

 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 Parohia Romano-Catolica Mihail 

Kogalniceanu, initiat de primarul comunei Crucea, domnul Frigioi Gheorghe; 

Având în vedere:  

 Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului  

nr.5325/22.09.2016; 

 Expunerea de motive inregistrata sub nr.369/RS/29.09.2016; 

 Avizul pentru legalitate inregistrat sub nr.363/RS/22.09.2016,  dat de 

secretarul comunei proiectului de hotãrâre; 

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului 

pentru avizarea proiectului de hotarare , nr.381/RS/29.09.2016; 

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 Parohia Romano-Catolica 

Mihail Kogalniceanu, pe o suprafata de 4,8 mp, teren intravilan apartinand 

domeniului public al comunei  Crucea, judetul Constanta, din Galbiori, strada Socului, 

pe care trece traseul de cablu subteran (LES) 0,23 kv ,  identificat in anexa  ce face parte 

integranta din prezenta. 



Art.2. Se constituie drepturile mentionate in art.1 in vederea racordarii la    

alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier - executare lucrari 

“Construire Locuinta Clericala, Anexa, imprejmuiri si Utilitati” . 

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 si Parohiei 

Romano-Catolice Mihail Kogalniceanu. 

   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, 30.09.2016 

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                         Marian LEU                                                                           SECRETAR,                    

                                                                                                                 Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

                                                       SECRETAR 

 

 
Nr.363/RS/22.09.2016 
 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE  
 dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 

 

Poiectul 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 Parohia Romano Catolica  Mihail Kogalniceanu 

 

 

Competenţa: 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: 

 

Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul compartimentului 

urbanism si amenajarea teritoriului  nr.5325/22.09.2016; 

 

Dreptul material : art.12 si 14  din Legea  energiei electrice si a gazelor naturale 

nr.123/2012; 

 
 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul a doua treimi a  consilierilor 
locali in functie  - art.45  , alin 3  din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din 
data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                             SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
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NR369/RS/29.09.2016  

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

privind   constituiriea dreptului de uz si servitute în favoarea lui SC ENEL 
DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin Parohia Romano Catolica Mihail Kogalniceanu 

     
 

 
Avem in vedere cererea depusă de  SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA , prin  

Parohia Romano-Catolica Mihail Kogalniceanu,  care solicită acordul consiliului local 
pentru lucrarile ce vor afecta domeniul public – strada Socului din satul Galbiori-in 
vederea alimentarii cu energie electrica organizare de santier, pentru executarea 
lucrarilor « Construire Locuinta Clericala, Anexa, Imprejmuire si Utilitati » 

Pentru realizarea  instalaţiei de racordare,  se vor efectua urmatoarele lucrãrii : 
1.  Canalizatie electrica subterana – pentru pozarea cablului sapatura se va executa 
prin canal profil A si in canal profil B ;   
2.  Realizare circuit LES 0,23 kV , cu o lungime de 15 ml , din care : 
- 6 ml vor fi  pozati în trama stradala in pamant ; 
-  6 ml vor fi pozati in subtraversare  strazi  Socului ;  
- 3 ml  vor fi pozati pe rigla de lemn 120x120 mm, montati pe proprietate.  
3.Tabloul electric de distributie organizare de santier va fi montat pe rigla de lemn si va 
fi prevazut cu doua prize monopolare. 
 Suprafata de teren afectata de lucrare pentru care se solicita acordul consiliului 
local este de 4,8 mp. 

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  aprobarea proiectului de hotarare  privind 
constituirea dreptului de uz si servitute  cu titlu gratuit,  pentru realizarea liniei electrice 
subterane , in suprafata de 4,8 mp, amplasat pe  strada Socului, in vederea alimentarii cu 
energie electrica organizare de santier, pentru executarea lucrarilor « Construire 
Locuinta Clericala, Anexa, Imprejmuire si Utilitati » 

                           
                       
                                                                                         PRIMAR  
 
                                                                       FRIGIOI GHEORGHE 


