
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30 

pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. 

asupra unei suprafețe de 150 m.p. de teren din satul Isaiia, teren aflat în domeniul public al comunei, 

în vederea executării lucrării de  

„Reabilitare rețea JT aferentă PTA 1 Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iași”     

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 iulie 2015; 

Luând act de: 

- adresa cu nr. 365/2015 a S.C. E.ON Distribuție România S.A., prin care se solicită acordarea, cu titlu 

gratuit, a dreptului de uz și servitute asupra unei suprafețe de 150 m.p. de teren aferentă stâlpilor nou 

montați pe domeniul public al comunei, în vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă 

PTA 1 Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iași”; 

- memoriul tehnic și planul de situație, elaborate de către Serviciul Proiectare și Consultanță Energetică, 

Iași;    

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub  nr. 4102/RG/2015 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 4439/RG/2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

4425/RG/2015; 

  În conformitate cu prevederile: 

- art. 12 și art. 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 

completările ulterioare;    

 - art. 36, alin (2), lit. c) și lit. d), precum și ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – În vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă PTA 1 Isaiia, com. 

Răducăneni, jud. Iași” se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de uz și servitute către E.ON Distribuție 

România S.A., identificată prin C.U.I. 10976687, asupra unei suprafețe de 150 m.p. de teren din satul 

Isaiia, domeniul public al comunei Răducăneni. 

Art. 2 – Suprafața de teren de 150 m.p. este cea aferentă stâlpilor nou montați în cadrul lucrării 

menționate la art. 1, conform planului de situație elaborat de către Serviciul Proiectare și Consultanță 

Energetică, Iași. 

Art. 3 – Dreptul de uz și servitute se întinde pe toată durata existenței capacității energetice și se 

va exercita ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice.    

Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre firmei E.ON Distribuție România S.A. 

şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.   

 

Dată astăzi 30 iulie 2015. 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                       Consilier local,                                            

 

                         LUPU MARCEL               

                                                                                                                                        Contrasemnează  

                                                                                                                                                    Secretar comună 

 

                                                                                                                                                    Bumbaru Cătălin  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 13 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    


