
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1621 din 17.07.2018 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE                                                                                                                          
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de 

Distribuţie  a Energiei Electrice Transilvania  Nord SA ,asupra unor suprafeţe de teren 
situate în localitatea Tiream 

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……….2018, 
Având în vedere :                                                                                                                                  
 - adresa nr.8814/11.07.2018  înaintată de către Societatea de Distribuţie  a Energiei 
Electrice Transilvania  Nord SA , prin care solicită , în calitate de operator de distribuţie 
acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi  servitute de trecere asupra terenurilor proprietate 
publică  situate în localitatea Tiream, pentru executarea lucrărilor de investiţii: Înlocuire 
conductoare linie electrică aeriană de joasă tensiune  clasice cu conductoare trosadate 
în localitatea Tiream, înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr.1471/11.07.2018;           
 - raportul de specialitate  al compartimentului de resort  din cadrul primăriei comunei 
Tiream, înregistrat sub nr. 1516/16.07.2018;                                                                                  
- expunerea de motive a  primarului comunei Tiream ,înregistrată sub nr. 1517 /16.07.2018;                                                                                
 În conformitate cu dispoziţiile art. 12  alin.(2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) 
şi alin. (4) ale aceluiaşi articol din Legea nr. 123/2012 actualizată a energiei electrice şi a 
gazelor naturale, 
 Luând în considerare prevederile art. 124 din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică 
locală, 

                                                    H O T Ă R Â Ş T E : 

 Art.1. -  Se acordă  dreptul de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie  a 
Energiei Electrice Transilvania  Nord SA, asupra terenului proprietate publică a comunei 
Tiream,  în suprafaşă de 10866 mp  pe durata  executării locrărilor şi asupra terenului în 
suprafeţei de 24,4 mp pe durata existenţei instalaţiilor, identificat  conform planului  de situaţie 
zona PTA 2303 şi planului de situaţie zona PTA 2320 ,către Societatea de Distribuţie  a 
Energiei Electrice Transilvania  Nord SA, în vederea executării  lucrărilor de investiţii: 
Înlocuire conductoare linie electrică aeriană de joasă tensiune  clasice cu conductoare 
trosadate în localitatea Tiream.                                                                                                   
 Art. 2. - Exercitarea dreptului de uz şi servitute de trecere asupra terenurilor afectate de 
capacităţile energetice, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora.                               
 Art.3.-  Planl de situaţie zona PTA 2303 şi planul de situaţie zona PTA 2320, constituie  
Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2, şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                     
 Art.4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Tiream şi compartimentul de specialitate din aparatului de specialitate a primarului.                                                                                                                                                                
 Art.5.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream,, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare, Societatea de Distribuţie  a Energiei Electrice Transilvania  Nord SA , Cetăţeni comunei 
prin afişare . 

Tiream, la 17  iulie 2018 
 

PRIMAR, 



dl. Tar Nicolae 
Red.Tehn.G.M. 
2Ex 


