
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR.  448/07.12.2015 
cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE 

DOBROGEA S.A., pentru un teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Năvodari, strada D 25, în 

vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton 

 
 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta de indata in conformitate cu prevederile 

art. 39(4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, in data de 07.12.2015; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare initiat de Consilier Local Apostol Ion, expunerea de motive a 

acestuia, raportul compartimentului de resort; 

- cererea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. nr.235564/03.12.2015, 

înregistrată la Primăria Oraşului Năvodari sub nr.50821/03.12.2015; avizul tehnic de 

racordare pentru consumator necasnic nr. 149010653/12.10.2015; 

In conformitate cu prevederile: 

-  art.13, alin.(2) şi art.15, lit.a) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art.3, alin.(4) şi art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art.621, art.693-702, art.749, art.755, art.866, art.868 şi art.874 din Codul Civil; 

-  art. 12 şi art. 14, Lin.(3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale; 

-  Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eliberarea 

actelor normative, actualizata; 

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) şi alin.(5), lit.a), art.45, alin.(3) şi ale art. 115, alin.(l), 

lit.b) din Legea nr,215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

HOTARASTE: 

Articolul 1 - Aprobarea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. Enel Distribuţie 

Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Năvodari, strada D 25, 

judeţul Constanţa, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton, 

conform planului de situaţie anexa ce face parte integrantă din prezenta hotătâre; 

Articolul 2 - Aprobarea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană pentru instalarea 

liniei electrice de medie tensiune în lungime de 330 m, LES 20 KV, între Bulevardul 

Mamaia Nord şi noul PTAB din strada D 25, conform planului anexă la prezenta hotărâre. 

Articolul 3 - Aprobarea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană pentru instalarea 

liniei electrice de joasă tensiune în lungime de 425 ml, LES 0,4 KV, între noul PTAB din 

strada D 25 până în firidă + BMPT strada Promenada. 



Articolul 4 - Aprobarea încheierii unui contract de superficie cu titlu gratuit pentru terenul 

în suprafaţă de 51 mp, situat în Năvodari, strada D 25, identificat cu nr.cadastral 114203, pe 

o durată 99 ani, în conformitate cu prevederile art.693-695 din Codul Civil, cu posibilitatea 

de reînnoire pe perioade succesive, pe durata de existenţă a capacităţii energetice. 

Articolul 5(1) - Terenul menţionat la articolul 1 face parte din domeniul privat al Oraşului 

Năvodari şi se regăseşte la poziţia 49 din anexa nr.l la H.C.L. Năvodari nr. 145/11.06.2015 

privind actualizarea H.C.L. Năvodari nr.32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului 

domeniului privat al oraşului Năvodari. 

(2) Terenul menţionat la articolul 2 face parte din domeniul public al Oraşului Năvodari şi 

se regăseşte la poziţia nr.8 din anexa 1 la H.C.L. nr.69/12.04.2012 si la poz.5 din anexa nr.2 

la H.C.L. nr.l97/18.08.2014. 

(3) Terenul menţionat la articolul 3 face parte din domeniul public al Oraşului Năvodari şi 

se regăseşte la poziţiile nr.415, nr.416 si nr.526 din anexa 1 la H.G. nr.903/2012. 

Articolul 6 - Dreptul de uz şi servitute pentru liniile electrice de medie si joasă tensiune se 

realizează cu titlu gratuit şi va fi constituit pe pe o durată 99 ani, posibilitatea de reînnoire 

pe perioade succesive, pe durata de existenţă a capacităţii energetice aferentă obiectivului 

post de transformare în anvelopă de beton. 

Articolul 7 - Cheltuielile ocazionate de încheiere contractului de superficie, precum si 

contravaloarea taxelor A.N.C.P.I. cad în sarcina Oraşului Năvodari. 

Articolul 8 - Se mandatează Primarul şi/sau Viceprimarul să semneze contractul de 

superficie în faţa notarului public. 

Articolul 9 - Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotarari; 

Articolul 10 - Compartimentul Autoritate Tutelară - Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica prezenta hotarare: Instituţiei Prefectului - Judeţul Contantaţa, Primarului oraşului 

Năvodari, Viceprimarului oraşului Năvodari, Direcţiei Juridice, Direcţiei Administrarea 

Domeniului Public şi Privat şi S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. 

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17  consilieri din 19 consilieri in functie. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, SURDU MARIAN 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR,TIRSOAGA VIORICA 
 

 


