
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 61
privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere subteranã, cu
titlu gratuit, in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Andrei

Doru si Andrei Daniela

Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta intrunit in sedinta

ordinara din 29 iulie 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 Andrei Doru si Andrei Daniela , initiat

de viceprimarul comunei Crucea, domnul Ion BUTOI;

Având în vedere:
• Solicitarea domnului Andrei Doru inregistrata sub nr.3992/23.07.2015;

• Expunerea de motive prezentatã de viceprimarul comunei;

• Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului

nr.4009/23.07.2014;

• 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 domnul Andrei Doru si

Andrei Daniela , pe o lungime de 8 ml, teren intravilan apartinand domeniului

public al comunei Crucea, judetul Constanta, din strada Politiei nr.1, pe care trece

traseul de cablu subteran (LES) 0,4 kv , prevazut in anexa ,ce face parte integranta

din prezenta.



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

electrica a locuintei din localitatea Crucea, strada Politiei nr.1 , jud. Constanta ,

proprietatea domnului Andrei Doru si a doamnei Andrei Daniela.

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 domnului

Andrei Doru.

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 29.07.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion BUTOI Contrasemneaza ,

SECRETAR,
Reveicuta GURGU



COMUNEI CRUCEA

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

NR.4009 din 23.07.2015

RAPORT

la proiectul de hotãrâre privind constituiriea dreptului de uz si servitute în

favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

Prezentul raport se întocmeşte în urma cererii depusă de SC ENEL DISTRIBUTIE

DOBROGEA SA , prin dnul. Andrei Doru şi Andrei Daniela, care solicită constituirea
dreptului de uz si servitute pentru traseul de linie electrica subterana in vederea
racordarii cu energie electrica a obiectivului Locuinta pe care acesta o detine. Pentru
realizarea instalaţiei de racordare se vor efectua uramatoarele lucrãrii :

- branşament monofazat nou alimentat în LEA 0,4 kV din stâlp de racord existent
SE4, gestiunea Enel,

- realizare circuit LES 0,4 kV 3x10+6C mmp din LEA 0,4 kV existenta, stalp SE4
pana la BMPM nou proiectat in lungime de aproximativ 20 ml (10 m pozati pe
stalp, 6 ml , pozat în canal profil A zonã nepavat şi 4 ml pozat în canal profil B,
foraj orizontal- strada Poliţiei) .Se va monta conform FT 133 BMPM din
policarbonat armat cu fibrã de sticlã (opac) antivandalism, echipat cu disjunctor
fix de 32A, diferenţial şi DPST, pe soclu la limita de proprietate. În BMPM se va
monta contor electronic monofazat 5/60 A nou. Subtraversarea strazi Poliţiei se
va face prin foraj orizontal dirijat.

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 6 mp, pentru
montarii unui unui stalp, amplasat pe strada Poliţiei, în vederea racordarii cu energie
electrica a obiectivului Locuinta.
Având în vedere cele menţionate, supun spre îsuşire şi aprobare prezentul proiect de

hotărâre.

Intocmit,

Lacramioara Balan



JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

COMISIA DE SPECALITATE JURIDICA SI DE DISCIPLINA, AMENAJAREA

TERITORIULUI SI URBANISM

RAPORT

de avizare a Proiectului 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 Andrei Doru si Andrei Daniela

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism intrunita in sedinta din 28.07.2015 , a luat in discutie prooiectul de

hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat

urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate

fiind necesar a se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate

amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de

autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de

organizare si functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza

proiectul in forma si continutul prezentate spre analiza.

Presedinte,

Moise Dan



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la 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 Andrei Doru si Andrei Daniela

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avem in vedere cererea depusa de domnul Andrei Doru inregistratata cu

nr.3992/23.07.2015 prin care solicita constituirea dreptului de uz si servitute , de trecere

subterana , cu titlu gratuit, in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA , teren

intravilan apartinand domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta, pe care trece

traseul de cablu subteran (LES) 0,4 kv , pe o distanta de 8 ml, pentru racordarea la reteaua

electrica a locuintei din localitatea Crucea, strada Politiei nr.1 , Jud. Constanta ,

proprietatea acestuia.

Dreptul de uz si servitute este o conditie impusa prin solutia tehnica cuprinsa in Avizul

Tehnic de Racordare nr.138996927/05.11.2014.

Fata e cele prezntate mai sus, va rog sa aprobati prezentul proiect de hotarare.

VICEPRIMAR,

BUTOI ION


