ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea dreptului de uz și servitude gratuită catre SC Enel Distributie
Dobrogea SA a unei suprafete de teren de 600 mp apartinand domeniului public al
Comunei Mînăstirea, judetul Călărași, pentru amplasarea unei capacități de distribuție
a energiei electrice

Având in vedere:
 Referatul de specialitate al compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din
cadrul apăaratului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Raportul de avizare al Comisiei de speciatitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 Prevederile art. 12, alin. 2, lit. a),b),c), alin. 3 si 4, art. 14, alin. 1-6 din Legea nr.
123/2012, a energiei electrice şi a gazelor naturale , cu modificările şi completările
ulterioare, art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, alin. 1, lit. a), art. 13, alin.1 lit. a) din Anexa Ordinului
ANRE nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor
pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice,
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului
de hotărâre enunțat în titlu, astfel:
Art. 1. 1) Se aprobă atribuirea dreptului de uz și servitude gratuită catre SC Enel Distribuție
Dobrogea SA a unei suprafete de teren de 600 mp apartinand domeniului public al Comunei
Mînăstirea ,judetul Călărași, situat în satul Mînăstirea, tarlaua 45/25/2, parcelele 1 și 2,
pentru amplasarea unei capacități de distribuție a energiei electrice
–
Electrificarea/Extinderea rețelei electrice de interes public din localitatea Mînăstirea.
2) Transmiterea in folosinţă gratuită a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri se
realizează pe întreaga durată a existenţei capacităţilor energetice ce vor fi realizate, prin
incheierea unui contract de comodat.
Art. 2. Terenul ce face obiectul prezentei hotărâri este situat in domeniul public al comunei
Mînăstirea şi este identificat in Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se imputerniceşte Primarul Comunei Mînăstirea să semneze contractul de comodat şi
constituire a drepturilor de uz şi servitute in favoarea S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A., în
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul comunei Minastirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
PRIMAR,
Iancu Marian Mugurel

Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 5
Data: 26.04.2016

