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votul a 19 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.24 
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre S.C. 

E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A, asupra unor terenuri in suprafata 

totala de 19 mp, pentru executarea lucrarii “Imbunatatirea nivelului de 

tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PT 38 Husi, judetul Vaslui“ 

 

 

     Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

Avand in vedere: 

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

servitute, catre S.C.E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A, asupra unor 

terenuri in suprafata totala de 19 mp, pentru executarea lucrarii 

“Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PT 

38 Husi, judetul Vaslui”; 

  raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

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

protectia mediului inconjurator; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

           In conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) si art.26 alin.(4) din Legea 

energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale art. 36 alin(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 si ale 

art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
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            In temeiul art. 45 alin(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E:   

          Art.1(1) Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute, catre S.C. 

E.ON  DISTRIBUTIE ROMANIA S.A, asupra unor terenuri in suprafata totala 

de 19 mp, pentru executarea lucrarii “Imbunatatirea nivelului de tensiune in 

reteaua de joasa tensiune aferenta PT 38 Husi, judetul Vaslui“ . 

           (2) Amplasamentele terenurilor mentionate la alin.(1) sunt prezentate in 

anexele nr.1-3 care fac parte integrantra din prezenta hotarare. 

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

de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei 

acestora . 

         Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri, se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 

                                                                          HUSI, 03 august 2016 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                Contrasemneaza, 

Catargiu Liliana-Ecaterina                              Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 
 


