
 
 
ROMÂNIA                                                                                                                 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 5511  
Din 29 august 2019 

Privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren în suprafaţă de 1,75 
mp, pentru amplasarea unor construcții energetice de către SC Distribuţie Energie Electrică Muntenia 

Nord SA prin SDEE Brăila 
 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019; 
Având în vedere: 

Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Adresa nr. 30581/20.08.2019 a SC Distribuţie Energie Electrică Muntenia Nord SA; 
Ø Raportul comisiei din aparatul de specialitate al primarului; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia 

pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 
În baza prevederilor art. 12 alin. 1-4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, art. 551 pct. 4 şi 6 şi art. 755-772 din Legea nr. 287/2009 – republicată privind Codul civil şi 
ale Hotărârii Guvernului nr. 135 din 2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi 
termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra 
proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor 
procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată 
a acestora; 

În temeiul  art. 129 alin. 2 lit. ,,c”, art. 133 alin. 1, art. 139 alin. 3 şi art. 196 alin. 1 lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
Art. 1. (1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren în suprafaţă 

de 1,75 mp, situat în str. Nisipuri nr. 35, pentru amplasarea  unor construcții energetice de către SC  
Distribuţie Energie Electrică Muntenia Nord SA prin SDEE Brăila. 

(2) Dreptul de uz şi servitute se acordă pe toată durata de existenţă a capacităţilor energetice. 

(3) Terenul menţionat la art. 1 aparţine domeniului public al Oraşului Făurei şi este identificat 
conform schiţei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează executivul Primăriei 
oraşului Făurei.  

Art. 3. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ȘOARICE DĂNUȚ CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 


