JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 43

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute,
către E-Distribuţie Dobrogea SA, asupra unei suprafețe de teren situata
în Comuna Nufaru, Judetul Tulcea
Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la
data de 29 mai 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;
Având în vedere
- expunerea de motive a primarului comunei Nufaru in calitatea sa de initiator, inregistrat
sub nr.3245/23.05.2019;
- Luând act de referatul Compartimentului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului, înregistrat sub nr.3237/22.05.2019,
- Adresa E-Distribuţie Dobrogea SA nr.3205/21.05.2019.
- Tinand cont de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
In conformitate cu prevederile:
În conformitate cu dispoziţiile art.12 alin.(2) lit.a) şi lit.c), coroborate cu cele din alin. (3) şi
alin.(4) ale aceluiaşi articol din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu
modificările și completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), ale art.45 alin.(3), precum şi ale art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba cu titlu gratuit dreptul de uz şi servitute, către E-Distribuţie Dobrogea
SA, asupra unei suprafeţe de 1 mp teren necesar plantarii unui stalp necesar Racordarii la
Reteaua Electrica de Consum a Locului de Consum ,,Locuinta,, Maciujec Marcela, situat în
sat malcoci, str. Primaverii nr.16 A, identificat conform Planului de situaţie - care constituie
Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor identificate la articolele
precedente, se realizează cu titlu gratuit pe durata de existenţă a instalațiilor.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Nufaru şi Compartimentul Urbanism.
Art.4 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutieu
Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul
primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11
consilieri alesi.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
CONSILIER,Cosma Marius

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Milosovici Lucian

