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HOTĂRÂREA  Nr. 8 / 28.02.2017 

privind acordarea dreptului de uz şi de servitute de trecere asupra terenului proprietate publică 

a comunei Apa, în suprafaţă de 2.635 mp  temporar pe durata lucrărilor şi 1 m definitiv , pe 

toată existenţa instalaţiilor, operatorului de distribuţie SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A 

ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD-SUCURSALA SATU MARE.  
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.02.2017 
 Având în vedere: 
-  adresa nr 1631-448/01.02.2017  a Societatea de distribuţie a energiei electrice Transilvania 
Nord – Sucursala Satu Mare,  pentru Proiectul nr.4926/7/2016, cu denumirea „Reconstrucţie 
LEA 0,4 kV aluminiu  cu conductoare torsadate în localitatea Someşeni zona PTA 5102 „ prin 
care solicită acordarea dreptului de uz şi servitute pentru terenul proprietatea publică a comunei, 
- Expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului local, 
- prevederile art.12, alin.2-4, din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, 
- prevederile art.36, alin.2,lit.c), alin5, lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare privind administraţia publică locală. 

 
În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă acordarea dreptului de uz şi 
servitute cu titlu gratuit asupra terenului proprietate publică a comunei Apa, în suprafaţă de 2.635 
mp, temporar pe durata lucrărilor şi 1 m definitiv , pe toată existenţa instalaţiilor , în favoarea 
operatorului de distribuţie  SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 

TRANSILVANIA NORD-SUCURSALA SATU MARE.  
 Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Apa, dl. Trandafir Vasile-Radu să reprezinte 
şi să semneze, in interesul şi în numele comunei, în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor 
publice, orice act ar fi nevoie pentru îndeplinirea măsurilor din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pentru ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Apa. 
         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea 

nr.215/2001, republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un 

numar de 11 voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .        
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