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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 19 consilieri 

                                   HOTĂRÂREA NR.101 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. E.ON 

DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A, asupra unor terenuri în suprafaţa totală de 20 mp, 

pentru executarea lucrărilor “Înlocuire PTM 8 Huşi cu PTAb” şi “Înlocuire PTM 24 

Huşi cu PTAb” 

 

 

                  Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

              Având în vedere: 

  expunerea de motive privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 

servitute, către S.C.E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A, asupra unor 

terenuri în suprafaţa totală de 20 mp, pentru executarea lucrărilor 

“Înlocuire PTM 8 Huşi cu PTAb” şi “Înlocuire PTM 24 Huşi cu PTAb”; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;                                

 raportul de avizare al Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

           În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) şi art.26 alin.(4) din Legea 

energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 36 alin(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 şi ale art.124 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            În temeiul art. 45 alin(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E: 

          Art.1(1) Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz şi servitute, către S.C.E.ON 

DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A, asupra unor terenuri în suprafaţa totală de 20 mp, 
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pentru executarea lucrărilor “Înlocuire PTM 8 Huşi cu PTAb” şi “Înlocuire PTM 24 

Huşi cu PTAb”. 

               (2) Amplasamentele terenurilor menţionate la alin.(1) sunt prezentate în 

anexele nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

 

          Art. 2. Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor afectate de 

capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora. 

         Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri, se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 

                                                                    HUȘI, 29 noiembrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                    Contrasemnează, 

         Sergiu Boeru                                                       Secretarul municipiului Huși  

                      jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


