
                                                                                

                                                                                                                             
                                                                                                                                               

HOTĂRÎRE
privind  acordarea cu titlu  gratuit  a dreptului de uz si servitute catre S.C.   Distributie  Energie Oltenia 

S.A.  asupra  unor  suprafete  de teren  situate  in orașul Bumbești-Jiu, loc Tetila,  jud. Gorj

Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,  
Avînd in vedere :
       -  cererea nr.8569/29.07.2019 SC  D. E. O.  SA prin SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA, prin care 
solicita acord pentru folosirea domeniului public;
      -     prevederile art.12,  aliniat (4) si art.  14,  aliniat   (3)  din  Legea   energiei   electrice   si gazelor naturale 
nr.  123/10.07.2012, cu rnodificarile    si completarile    ulterioare;

- prevederile Legii  nr.  50 / 1991, privind   autorizarea    executarii   lucrarilor   de constructii,   
republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin.6, lit.a, alin.7, lit. 2 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ ;

- Referatul pentru aprobarea proiectului de hotarire nr . 11800 / 14.10.2019 ;
- Raportul de specialitate  nr. 11801 / 14.10.20191;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139, alin.1, coroborat cu art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

Administrativ;
H O T A R A S T E :

ART. 1  Se  acorda   cu  titlu  gratuit   dreptul   de uz  catre  S.C.  Distributie   Energie Oltenia S.A., asupra   
terenului    in  suprafata    de   35,00  mp  apartinand    domeniului    public   al  Orasului Bumbesti-Jiu, pentru    
realizarea     obiectivului " Intarire retea si Electrificare Colonie Hidroconstructia , loc. Tetila,oras Bumbesti-
Jiu, judetul Gorj”  ,   proiect  nr.  1928/2019.

ART. 2 Se acorda cu  titlu gratuit dreptul de servitute catre  S.C. Distributie  Energie Oltenia S.A., asupra    
terenului in suprafata de  1500 mp apartinand   domeniului  public  al  Orasului Bumbesti-Jiu, pentru  realizarea     
obiectivului " Intarire retea si  Electrificare Colonie Hidroconstructia , loc. Tetila,oras Bumbesti-Jiu, judetul 
Gorj „   proiect  nr.  1928/2019.

ART.  3 Exercitarea dreptului de  uz  si  servitute  asupra  terenurilor afectate de capacitatile energetice   se 
realizeaza cu titlu  gratuit  pe toata  durata  existentei  acestora.

ART.  4  Prevederilor prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Orasului Bumbesti – Jiu 
prin compartimentele de specialitate.

ART. 5 Prezenta hotarire va fi comunicata Primarului orasului Bumbesti-Jiu, persoanelor nominalizate cu 
ducere la indeplinire, SC ELCO SA si Institutiei Prefectului –Judetul Gorj in vederea exercitarii controlului de 
legalitate

                                                                                                          Adoptata astazi,  21.10.2019

Presedinte de sedinta ,                                                               Contrasemneaza pentru legalitate,
      CONSILIER,                                                                                 SECRETAR  GENERAL,

      Ing. CÎRLEA DAFIN                                                                     Jr. NICOLAE  BUCSENARU

                
                                                                                                   Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,

Nr. 111                                                                            -  impotriva,  -  abtineri, din  17  consilieri prezenti 
Bumbesti – Jiu                                             la sedinta extraordinara din totalul de 17 consilieri in functie.
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