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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind: transmiterea în folosință cu titlu gratuit către DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ
ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in
suprafață totală de 0,85 mp, teren necesar în vederea realizării lucrării “ Alimentare cu energie
electrică anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny, nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă
Petrică “

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:

14742 /22.11.2021

Consiliul Local al comunei Lieşti,întrunit în şedinţă ordinară din data de 29.09.2021;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat cu nr. 14742 /22.11.2021;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Consiliului
Local Liești, cu nr. 14743 /22.11.2021;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ................ a Consiliului Local Lieşti;
Având în vedere adresa nr. 235989/28.10.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE
MUNTENIA NORD S.A.-SDEE GALAŢI și documentația anexată, inregistrate la Primaria Liești sub
nr. 3214/02.11.2021;
- Anexa nr. 4-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Liesti, pct. 37 din
H.G. nr. 678/2011, prin care se face dovada proprietății;
- prevederile art. 12, alin. din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;
- prevederile art.129, alin.(2), lit. „c” şi „d” , alin. (6), lit. “a” , art. 297, alin. (1), lit. „d”, art. 349
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.”a” coroborat cu art.5 lit.”cc” , art. 196, alin. (1), lit. a)
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
emite prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art.1. (1)Se aproba transmiterea în folosință cu titlu gratuit către DISTRIBUȚIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in
suprafață totală de 0,85 mp, teren necesar în vederea realizării lucrării “ Alimentare cu energie electrică
anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny, nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă Petrică “.
(2) Terenul se identifică conform Anexei care este parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. Drepturile decurgând din prevederile alin (1) al prezentei hotărâri se exercită pe durata
funcționării capacității energetice.
Art.3. Se împuternicește domnul Bot Iulian, primarul comunei Liești, cu ducerea la îndeplinire,
prin compartimentul de specialitate, a hotărârii.
Art.3. Secretarul general al comune Liești va asigura comunicare prezentei celor in drept.
Initiator,

PRIMAR,
BOŢ IULIAN
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Local Lieşti privind: privind: privind:
transmiterea în folosință cu titlu gratuit către DISTRIBUȚIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică
a comunei Liești, in suprafață totală de 0,85 mp, teren necesar în vederea realizării
lucrării “ Alimentare cu energie electrică anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny,
nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă Petrică “

Prin adresa nr. 235989/28.10.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA
NORD S.A.-SDEE GALAŢI și documentația anexată, inregistrate la Primaria Liești sub nr.
3214/02.11.202, ni se solicită transmiterea în folosință cu titlu gratuit către DISTRIBUȚIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești,
in suprafață totală de 0,85 mp, teren necesar în vederea realizării lucrării “ Alimentare cu energie
electrică anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny, nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă Petrică
“Temeiul legal de reglementare specială al cererii îl constituire prevederile art. 12 din Legea nr.
123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale.
Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care urmează a fi afectat
de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței acesteia.
Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care urmează a fi
afectate de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-cadru prevăzută de lege, în termen
de 30 de zile de la data adoptării proiectului de hotărâre.
Faţă
de
cele
prezentate,
supunem
Consiliului Local Liești, proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
BOŢ IULIAN
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Compartiment juridic

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Local Lieşti privind: privind: privind:
transmiterea în folosință cu titlu gratuit către DISTRIBUȚIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică
a comunei Liești, in suprafață totală de 0,85 mp, teren necesar în vederea realizării
lucrării “ Alimentare cu energie electrică anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny,
nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă Petrică “
Proiectul de hotărâre este motivat în fapt și în drept.
Inițiatorul arată că , prin Prin adresa nr. 235989/28.10.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA
DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A.-SDEE GALAŢI și documentația anexată, inregistrate la
Primaria Liești sub nr. 3214/02.11.202, ni se solicită transmiterea în folosință cu titlu gratuit către
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate
publică a comunei Liești, in suprafață totală de 0,85 mp, teren necesar în vederea realizării lucrării “
Alimentare cu energie electrică anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny, nr. 80, comuna Liești, , jud.
Galați-Dănăilă Petrică “Temeiul legal de reglementare specială al cererii îl constituire prevederile art.
12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale.
Terenul identificat in Anexa la hotărâre este situata in centru comunei, limitrof Bl. cu 12
apartamente.
Obligativitatea atribuirii e prevăzut de art. 12 al Legii nr. 123/2021 a energiei electrice și
gazelor naturale.
Potrivit alin. (2),” Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor
persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea
capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor
de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:
a)dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau
desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;
....
c)servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele
electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a
acestora, în condiţiile legii;”
Potrivit alin.(4),” Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată
durata existenţei acestora.”
Competențele consiliului local de a hotărî asupra proiectului de hotărâre sunt date de
prevederile art.129, alin.(2), lit. „c” şi „d” , alin. (6), lit. “a” , art. 297, alin. (1), lit. „d”, art. 349 din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Consilier juridic,
Alina Lupea

