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HOTARARE
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie
Dobrogea S.A. a unei suprafete de teren intravilan in vederea realizarii lucrarii
,,Amplasare post de transformare in anvelopa de beton’’, zona Derea Nord,
comuna Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 28.10.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere Contractul pentru finantarea dezvoltarii retelei electrice de distributie
de interes public nr.21/18.02.2016 incheiat intre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. si
comuna Corbu ce are ca obiect realizarea lucrarilor pentru extinderea retelei electrice din
zona Derea Nord pentru un numar de 51 loturi, comuna Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispoziţiile art.12, art.14 si art.26 alin.4) din Legea nr.123/2012legea energiei electrice si a gazelor naturale, actualizata, coroborate cu cele ale art.866,
868 si art.874 ale Legii nr.287/2009, republicata privind Codul civil, actualizata;
In baza dispozitiilor art.22 alin.4) din Ordinul A.N.R.E. nr.59/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public,
actualizata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ; alin.5 lit.a); art.45 alin.1) ; art.115 alin.1
lit.b) si art.124 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A a
terenului intravilan in suprafata de 30 mp situat in comuna Corbu, Aleea Ioan Stanei F.N.
in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare post de transformare in anvelopa de beton’’, zona
Derea Nord, comuna Corbu, judetul Constanta, conform anexei ce cuprinde Planul de

situatie intocmit de P.F.A. Bordei Niculae, pe durata existentei constructiei a capacitatii
energetice.
Art.2 Aprobarea atribuirii dreptului de uz si de servitute de trecere pentru reteaua electrica
aeriana si subterana, precum si a servitutii de trecere pentru lucrari de realizare si
mentenanta, catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A, cu titlu gratuit, pe durata de
existenta a capacitatii energetice amplasata pe terenul mentionat la art.1.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul sedintei, un exemplar la Compartimenul Urbanism si un exemplar domnului
primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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