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1OTARAREA NR. 107/29.09.2021
Privind

aprobarea exercitari dreptului de uz si servitute de catre S.C. E- Distributie Dobrogea S.A.
suprafata de 20 mp, parte din suprafata de 5.991 mp, aflat în domeniul privat
al ora_ului
Ovidiu, necesar pentru amplasarca unui punct de conexiuni, in vederea realizarii

asupra unui teren in

serviciului public de distributie a energiei electrice la locul de consum

Consiliul Local al Orasului
Ovidiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 29.09.2021,

Avand in vedere:
Proiectul de

hotarare, inregistrat

nr

nr.22853/23.09.2021, si de referatul de aprobarc, inregistrat sub
22851/23.09,.2021 al Primarului orasului Ovidiu, Scupra Gcorge, in calitate de initiator, calitate conferita de
sub

prevederile art.136 alin(1), coroborate cu cele ale art.211 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Adresa societatii E-Distributie Dobrogea SA nr. 213786/12.08.2021, inregistrata la Primaria orasului
Ovidiu sub nr. 19632/16.08.2021, prin care solicita acordarea in folosinta gratuita a unui teren

in

suprafata totala de 20 mp, parte din suprafata de 5.991 mp, aflat in proprietatea privata a unitatii

administrativ teritoriale Ovidiu, identificat prin numar cadastral 111477;
Raportul Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP nr. 22852/23.09.2021;

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
In conformitate cu dispozitilc:

Art. 12-14 din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, actualizata cu modificarile si

completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru cleborarea actelor normative,

republicata, cu modificarile si completarile ulerioare;
Art.858

art.875 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile si competarile

ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,e", alin. (6) lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ raportate la eele ale art. 196 alin. (1) lit "aidin 0.U,G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,

HOTRA^TE:

WSTAN

Art.1 Se aproba exercitarca dreptului

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, asupra

mp(nr. cadastral 111477).

unei

de

si

uz

suprafcte

servitutc,

cu

titlu

de teren de 20
mp,

gratuit,

de catre
SC

E

parte din suprafata
de 5.991
domeniului privat al ora_ului Ovidiu
situat in oras

apartinand

Ovidiu

Interioara, nr. 5, Jud. Constanta, identilicat contom planului de situatic suprafcte afectats sr

sie
str.

ce

constituie Anexa 1 la prezenta hotarare, in scopul amplasarii unui punct de concxiuni

realizarea serviciului public de distributic a energicí clectrice la locul de consum.
Art. 2 Exercitarca

titlu gratuit,

cu

dreptului

de

uz

si servitute asupra

terenului

identificat la alin.I

conditia refacerii suprafetclor afectate in starca initiala de dinaintca

se

rcalizcara

Cu

inceperii lucrarilor.

Art. 3 Terenul asupra caruia se instituie dreptul de uz si servitute face parte din dormeniul privat al
orasului Ovidiu, conform Anexei la HCL nr. 80/07.07.2020 privind actualizarea domeniului privat al
orasului Ovidiu.
Art.4

Predarea- primirea imobilului se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre

reprezentantii SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. si reprezentanti Primariei orasului Ovidiu, prin
aparatul de specialitate al Primarului orasului Ovidiu (SERVICIUL TEHNIC, INVESTITII SI A.D.P.P).

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hotärâre Instituiei

Constanta _i celorlali

Prefectului - judetul

factori interesati, în termen legal.

Prezenta hotärâre a fost aprobat

cu unanimitate de voturi ,pentru" de ctre

locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali

cei 17 consilieri

în functie.
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