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HOTARAREA NR. 125/19.10.2021

Privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si servitute de catre S.C. E- Distributie Dobrogea S.A.
asupra unui teren in suprafata de 142 mp, parte din suprafata totala de 37840 mp, teren ce apartine
domeniului privat al orasului Ovidiu, necesar pentru amplasarea unui punct de conexiuni si 2 stalpi
de medie tensiune, pentru realizarea serviciului publie de distributie a energiei electrice la locul de
consum

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 19.!0.2021
Avand in vedere:

Adresa societatii E-Distributie

Dobrogea

SA

nr.

216661/28.09.2021, inregistrata la Primaria

orasului Ovidiu sub nr. 23700/04.10.2021, prin care solicita acordarea in folosinta gratuita a unui teren in

suprafata

totala de 142 mp, parte din

suprafata

totala de de 37840 mp, aflat in

proprietatea privata

a

unitatii administrativ teritoriale Ovidiu, identificat conform plan de situatie intocmit de PFA Vilculescu

Adrian
> Referatul de aprobare nr. 25137/19.10.2021 a domnului primar, Scupra George;
Raportul

Serviciului

Tehnic,

Investiti si ADPP nr. 25136/19.10.2021;

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

>Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
In conformitate cu dispozitiile:
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 eleborarea actelor

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulerioare;
Art.858 - art.875 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, eu modificarile si

competarile ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,c", alin. (6) lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ raportate la cele ale art. 196 alin. (1) lit. "a" din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,

HOTRTE:

Art.1 Se

exercitarea

aproba

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

de 37840 mp,

teren ce

Ovidiu, neproductiv

apartine

NP 209,

realizarea serviciului

SA,

public

dreptului de

asupra unei

domeniului

a

si servitute,

suprafete de

teren

de 142 mp, parte din

electrice la locul de

SC

totala

suprafata

orasului
situat in extravilanul

scopul amplasarii unui punct

energiei

catre

titlu gratuit, de

cu

privat al ora_ului Ovidiu,

Jud. Constanta, in

de distributie

uz

de conexiuni,

necesar

consum, asa cum

pentru

rezulta din
constituie

ce
intocmit de SIELBOL SRL Constanta,
al capacitatilor energetica
amplasament
de
planul
din prezenta hotarare.
hotarare si face parte integranta
la
prezenta
anexa nr. 1
realizeaza cu
terenului identificat la alin.I se
uz si servitute asupra
de
Art. 2 Exercitarea dreptului
lucrarilor.
starea initiala de dinaintea inceperii
refacerii suprafetelor afectate in
conditia
cu
titlu gratuit,
domeniul privat al
si servitute face parte din
se instituie dreptul de uz
caruia
Art. 3 Terenul asupra
actualizarea domeniului privat al
Anexei la HCL nr. 109/31.08.2020 privind
conform
orasului Ovidiu,
aferenta bunului
funciara a orasului Ovidiu
constituit va fi notat in cartea
real
Ovidiu.
Dreptul
orasului
terenul in suprafata de 142 mp.
imobil din care face parte
incheiat intre

Art.4 Predarea- primirea

reprezentantii SC

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

aparatul de specialitate al
Secretarul

imobilului se

ora_ului

face pe baza de proces-verbal

orasului Ovidiu,
S.A. si reprezentantii Primariei

Primarului orasului Ovidiu

va

va

(SERVICIUL TEHNIC,

comunica prezenta hotrâre

INVESTITII

Prefectului

Instituiei

judeul

prin

SI A.D.P.P).

Constana

i

termen legal.
celorlalti factori interesati, în

Prezenta hotärâre

a

fost aprobat

consilieri
localiprezenti din totalul de 17.

PRESEDINTE DE EDIN,
MANOLE GHEORCHE

cu

unanimitate de voturi

,pentru" de

ctre

cei 17 consilieri

locali alesi în functie.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL U.A.T
ANTONIE LAURA - ELENA

