ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.40
privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană
în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.08.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.4531/08.08.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu,
prin care propune aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și
supraterană în favoarea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.4709/23.08.2018, elaborat de comisia specială pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.4787/24.08.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.4794/24.08.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.4801/24.08.2018;
 Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Certificatul de urbanism nr.21/12.06.2018, emis de Primăria comunei Șoldanu în scopul
„Racordare la rețeaua electrică cămin cultural – sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”;
 Adresa SC E-Distribuție Dobrogea SA nr.860/27.07.2018, înregistrată la Primăria comunei
Șoldanu cu nr.4299/27.07.2018;
 Avizul tehnic de racordare nr.01799495/07.03.2018 emis de E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA
S.A.;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/28 iunie 2018 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
În baza:
 prevederilor art.12 și art.14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederilor art.749 și art.755 din Codul civil, aprobat prin Legea 287/2009;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui drept de uz, servitute de trecere subterană și supraterană și
acces, cu titlu gratuit, în favoarea SC E-Distribuție Dobrogea SA, asupra imobilelor aparținând
domeniului public al comunei Șoldanu, județul Călărași, respectiv șos. Olteniței, str. Ficusului, str.
Panseluțelor, astfel cum sunt identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
scopul executării lucrărilor de „Racordare la rețeaua electrică cămin cultural – sat Șoldanu, comuna
Șoldanu, județul Călărași”.
(2) Exercitarea dreptului de uz, servitute și acces asupra imobilelor identificate la alin.(1) se
realizează pe toată durata de funcționare a capacității energetice;
(3) Imobilele menționate la alin.(1) vor fi folosite de către SC E-Distribuție Dobrogea SA numai
pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii.
Art. 2. - Delimitarea și predarea amplasamentului pe care urmează a se realiza lucrările menționate
la art.1 alin.(1) se va realiza de către responsabilul cu urbanismul și cadastrul general din aparatul
de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
Art. 3. - Primarul comunei Şoldanu împreună cu aparatul său de specialitate vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 5. - Secretarul comunei Șoldanu, județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în
termen a prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel ILIE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 24 august 2018
Nr. 40
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 10 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.40 din 24 august 2018

PLAN DE SITUAȚIE
alimentare cu energie electrică Cămin cultural Șoldanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel ILIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în
favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. EDISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A;
 Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate;
 Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Certificatul de urbanism nr.21/12.06.2018, emis de Primăria comunei Șoldanu în scopul
„Racordare la rețeaua electrică cămin cultural – sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”;
 Adresa SC E-Distribuție Dobrogea SA nr.860/27.07.2018, înregistrată la Primăria comunei
Șoldanu cu nr.4299/27.07.2018.
În baza:
 prevederilor art.12 și art.14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederilor art.749 și art.755 din Codul civil, aprobat prin Legea 287/2009;
 prevederile art.36 alin.(2) lit.c) și 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui drept de uz, servitute de trecere subteraană și supraterană și
acces, cu titlu gratuit, în favoarea SC E-Distribuție Dobrogea SA, asupra imobilelor aparținând
domeniului public al comunei Șoldanu, județul Călărași, respectiv șos. Olteniței, str. Ficusului, str.
Panseluțelor astfel cum sunt identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
scopul executării lucrărilor de „Racordare la rețeaua electrică cămin cultural – sat Șoldanu, comuna
Șoldanu, județul Călărași”.

(2) Exercitarea dreptului de uz, servitute și acces asupra imobilelor identificate la alin.(1) se
realizează pe toată durata de funcționare a capacității energetice;
(3) Imobilele menționate la alin.(1) vor fi folosite de către SC E-Distribuție Dobrogea SA numai
pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii.
Art. 2. - Delimitarea și predarea amplasamentului pe care urmează a se realiza lucrările menționate
la art.1 alin.(1) se va realiza de către responsabilul cu urbanismul și cadastrul general din aparatul
de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
Art. 3. - Primarul comunei Şoldanu împreună cu aparatul său de specialitate vor aduce la
îndeplinire prevederile hotarârii adoptate.
Art. 4. - Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a
hotărâri adoptate tuturor factorilor interesați.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.4530/08.08.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, Vineri, 24 august 2018

ANEXA
la Proiectul de hotărâre nr.4530 din 08.08.2018

PLAN DE SITUAȚIE
alimentare cu energie electrică Cămin cultural Șoldanu

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere
subterană și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Văzând:





Adresa SC E-Distribuție Dobrogea SA nr.860/27.07.2018, înregistrată la Primăria comunei
Șoldanucu nr.4299/27.07.2018;

Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu
modificările şi completările ulterioare;
Certificatul de urbanism nr.21/12.06.2018, emis de Primăria comunei Șoldanu în scopul „Racordare
la rețeaua electrică cămin cultural – sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”.

Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a



Constituției României nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6)
din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

Analizând prevederile:
 Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările
ulterioare:
Art.12 - (1) Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor energetice pentru care se acorda
autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente, dupa caz, sunt de interes public,
cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei sau
licentei.
(2) Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice ori juridice si asupra
activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice se instituie
limitari ale dreptului de proprietate in favoarea titularilor autorizatiilor de infiintare si de licente care
beneficiaza de:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, relocarii, retehnologizarii sau desfiintarii
capacitatii energetice, obiect al autorizatiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, obiect al autorizatiei de infiintare,
pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea/desfiintarea de retele electrice
sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, in
conditiile legii;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si
bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
(3) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora
este prevazut la art. 14 si se exercita fara inscriere in Cartea funciara pe toata durata existentei capacitatii
energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor
de interventie in caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativteritoriale afectate de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora.
(5) Exercitarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile
energetice, care se vor realiza dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, se face in conformitate cu regulile
procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a acestor

drepturi, prevazute intr-o conventie-cadru, precum si pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor, a
despagubirilor si a modului de plata a acestora, care se aproba, impreuna cu conventia-cadru, prin hotarare a
Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente
si autorizatii pot solicita incheierea de conventii, conform prevederilor alin. (5).
(7) Beneficiaza de indemnizatii si, respectiv, despagubiri si proprietarii de terenuri afectate de exercitarea
drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente si autorizatii care la data intrarii in vigoare a
prezentei legi au in derulare conventii privind exercitarea acestor drepturi incheiate in conditiile legii.
(8) Titularii de licente si autorizatii sunt obligati sa procedeze la incheierea conventiilor-cadru prevazute la
alin. (5), in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati.
(9) Daca, cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii sau avarii, se produc pagube
proprietarilor din vecinatatea capacitatilor energetice, titularii de licenta au obligatia sa plateasca
despagubiri, in conditiile prezentei legi.
(10) Proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectati de exercitarea de catre titularii de licenta si
autorizatii a drepturilor prevazute la alin. (2) vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora. La
calculul despagubirilor vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:
- suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;
- tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajarile afectate de lucrari; - activitatile restranse cu ocazia
lucrarilor. Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg,
prin hotarare judecatoreasca.
(11) Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrangerea sau incetarea unor
activitati prevazute la alin. (2) se stabilesc si se exercita cu respectarea principiului echitatii, a dreptului de
proprietate si a minimei afectari a acestuia.
(12) Titularii de autorizatii si licente sunt in drept sa efectueze lucrarile de defrisare a vegetatiei sau taierile
de modelare pentru crearea si mentinerea distantei de apropiere fata de retelele electrice cu personal
specializat, respectand prevederile legale in vigoare.
Art.14 - (1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrarilor necesare
realizarii/relocarii/desfiintarii sau retehnologizarii de capacitati energetice se intinde pe durata necesara
executarii lucrarilor. In exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizatiei de infiintare/relocare/desfiintare
sau retehnologizare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:
a) sa depoziteze, pe terenurile necesare executarii lucrarilor, materiale, echipamente, utilaje, instalatii;
b) sa desfiinteze culturi sau plantatii, constructii sau alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in
masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata, in conditiile legii;
c) sa indeparteze materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier, cu acordul
prealabil al proprietarului;
e) sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului, in masura strict necesara executarii lucrarilor
pentru capacitatea autorizata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Dreptul de uz prevazut la alin. (1) inceteaza inaintea expirarii duratei stabilite pentru executarea lucrarilor
sau inaintea acestui termen, la data terminarii anticipate a lucrarilor sau la data sistarii acestora si renuntarii
la autorizatii. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificata de indata proprietarului.
(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice se intinde
pe toata durata functionarii capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea
functionarii normale a capacitatii. In exercitarea acestui drept titularul licentei poate:
a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii
necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
c) sa desfiinteze sau sa reduca culturi, plantatii ori alte amenajari existente si sa restranga activitati ale
proprietarului, in masura si pe durata strict necesare executarii operatiilor de intretinere, reparatii, revizii sau
interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(4) Titularul licentei este obligat sa instiinteze in scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activitatilor care
vor fi afectate ca urmare a lucrarilor la capacitatile energetice, cu exceptia cazurilor de avarii, situatie in care
proprietarii sunt instiintati in termenul cel mai scurt.
(5) Titularul licentei este obligat sa plateasca proprietarilor despagubirea cuvenita pentru pagubele produse,
sa degajeze terenul si sa-l repuna in situatia anterioara, in cel mai scurt timp posibil.
(6) Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul de acces si de executare a
lucrarilor la locul de amplasare a capacitatilor energetice cu ocazia interventiei pentru retehnologizari,
reparatii, revizii si avarii.

(7) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de
executare a lucrarilor de realizare ori retehnologizare de capacitati energetice, precum si a operatiilor de
revizie sau reparatie la capacitatea in functiune, titularul autorizatiei sau al licentei are dreptul de a obtine
restrangerea ori sistarea, pe toata durata lucrarilor, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane. In
acest caz, persoanele afectate vor fi instiintate, in scris, despre data inceperii, respectiv a finalizarii lucrarilor.
(8) La incetarea exercitarii drepturilor prevazute la art. 12 alin. (2), titularul autorizatiei de infiintare,
respectiv titularul licentei este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situatia initiala.
(9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevazut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul
autorizatiei sau al licentei cu buna-credinta si in mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la
respectivele utilitati publice.





Codului civil, aprobat prin Legea 287/2009:
o art.749 - Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia si de a-i culege fructele naturale
si industriale numai pentru nevoile proprii si ale familiei sale,
o art.755 - (1) Servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului
unui alt proprietar.
(2) Utilitatea rezulta din destinatia economica a fondului dominant sau consta intr-o sporire a
confortului acestuia.

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.36 alin.(2) lit.c) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii privind
administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului,
o art.36 alin.(6) lit.a) pct.1 - Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe
termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana,
dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de
utilitate publica ori serviciilor publice.

Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și
aprobare Proiectul de hotărâre nr. 4530/08.08.2018 privind aprobarea acordării dreptului de uz și
servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A..
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană
și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.
Subsemnaţii, Geambaşu Iulian – primar, Hulea Traian – secretar al comunei, Buştă AngelaCamelia – inspector, Negoiţă Lavinia – inspector şi Mihalache Mihaela – referent, membri ai comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu,
vă supunem atenţiei următoarele:
La Primăria comunei Şoldanu a fost înregistrată cu nr.4299/27.07.2018 adresa SC E-Distribuție
Dobrogea SA nr.860/27.07.2018, însoțită de un memoriu tehnic și de avizul tehnic de racordare
nr.01799495 din 07.03.2018.
În urma analizei acestora și al:
 Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Certificatul de urbanism nr.21/12.06.2018, emis de Primăria comunei Șoldanu în scopul „Racordare la
rețeaua electrică cămin cultural – sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”,
Am constatat oportunitatea și necesitatea aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere
subterană și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. în vederea execuției
racordului electric pentru branșarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice pentru obiectivul Cămin
cultural, sat Șoldanu.
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile:
 art.12 și art.14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și
completările ulterioare;
 art.749 și art.755 din Codul civil, aprobat prin Legea 287/2009;
 art.36 alin.(2) lit.c) și 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată
şi completată,
și constatând că proiectul de hotărâre propus nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin redactare,
îndeplinind cerinţele de legalitate, de oportunitate şi necesitate, propunem Consiliului local al comunei
Şoldanu adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere
subterană și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A..

COMISIA SPECIALĂ
Preşedinte -

primar, Iulian GEAMBAŞU

___________________

Secretar

-

secretar comună, Traian HULEA

___________________

Membru

-

inspector, Angela-Camelia BUŞTĂ

___________________

Membru

-

inspector, Lavinia NEGOIŢĂ

___________________

Membru

-

referent, Mihaela MIHALACHE

___________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, compusă din: TRUŞCĂ ALEXANDRINA preşedinte, ILIE COSTEL –secretar, CERNEA IULIAN, TĂNASE IONEL şi MUSTĂŢEA VALERIU –
membri, întrunită la data de 24 august 2018, la care au participat__5__membri din totalul de 5 ai comisiei, a
luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C.
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A..

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza
elaborării acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Şoldanu şi de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept
prevăzute de normele legale în vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea
acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu __5__voturi
pentru, din totalul de 5 ai comisiei, absentând _____--_____________________________________ şi fiind
împotrivă _____________________________--____________________________________________ care
şi-au motivat părerea contrară astfel _________--__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
PREŞEDINTE,

SECRETAR

TRUŞCĂ ALEXANDRINA

ILIE COSTEL

CERNEA IULIAN ______________________

____________

_____________

TĂNASE IONEL _______________________

MEMBRI,

MUSTĂŢEA VALERIU __________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de agricultura,activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate pentru agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, compusă din: VISAN VASILE- preşedinte, CONSTANTIN
GEORGICĂ –secretar, ANDREIAȘ IULIAN, DIVAN MARIAN, BUCUR ION – membri, întrunită azi, 24
august 2018, la care au participat __5__ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele
proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C.
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A..

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza
elaborării acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Şoldanu şi de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept
prevăzute de normele legale în vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea
acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu __5__voturi
pentru, din totalul de 5 ai comisiei, absentând ____________________--___________________________ şi
fiind împotrivă _____________________________--_________________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel _______________________--_________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
PREŞEDINTE,
VIȘAN VASILE
____________

SECRETAR,
CONSTANTIN GEORGICĂ
_____________

MEMBRI,
ANDREIAȘ IULIAN-MARIUS ________________
BUCUR ION

______________________

DIVAN MARIAN ________________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, compusă din: BOTEA MARIJANA- preşedinte, CIOBANU
CIPRIAN FLORIN –secretar şi MARIN IULIAN – membru, întrunită la data de 24 august 2018, la care au
participat __2__ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ
elaborat:
Aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C.
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A..

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza
elaborării acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Şoldanu şi de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept
prevăzute de normele legale în vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea
acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu __2__voturi
pentru, din totalul de 3 ai comisiei, absentând _____________Iulian MARIN______________ şi fiind
împotrivă _________--__________ care şi-au motivat părerea contrară astfel ________--__________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI,

BOTEA MARIJANA

CIOBANU CIPRIAN-FLORIN

MARIN IULIAN

