ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 53/2018
privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public

al comunei Rebricea, in suprafata de 300 mp situat pe raza satului Draxeni,
comuna Rebricea, catre S.C. DELGAZ GRID S.A. pe durata existenței obiectivului
având în vedere:
- adresa S.C. DELGAZ GRID S.A. – prin Centrul Operațiuni Rețea Electricitate Vaslui
nr. 6954/14.12.2018, prin care se solicită emiterea autorizației de construire pentru lucrarea
“Reparație neprogramată LEA 20KV racord PTA2 Draxeni”;
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Rebricea, Sectiunea – Bunuri imobile, pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 78/2010
pentru modificarea anexei nr. 57 la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Vaslui;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia,
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
în conformitate cu:
- prevederile art. 12 si art. 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „ a ”, art. 45 alin. (3) şi art.
115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ GRID S.A. a unui
teren în suprafață de 300 mp aparținând domeniului public al comunei Rebricea, situat pe raza
satului Draxeni, comuna Rebricea (din care 6 mp suprafața ocupată definitiv de fundațiile a 3
stâlpi proiectați pe domeniul public), în vederea executării lucrării „Reparație neprogramată LEA
20KV racord PTA2 Draxeni”, precum și acordul privind accesul personalului de exploatare al
S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru întreținere, intervenții și reparații ulterioare.
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(2) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra terenului prevazut la art. 1 afectat de
capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei obiectivului.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul
Vaslui, prin compartimentul Urbanism.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui, S.C. E-ON Moldova Distributie S.A., S.C. Proing
Serv SRL Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 28 decembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Zaharia Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT URBANISM ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand
domeniului public al comunei Rebricea, in suprafata de 300 mp situat pe raza satului
Draxeni, comuna Rebricea, catre S.C. DELGAZ GRID S.A. pe durata existenței obiectivului

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la bază legală prevederile
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 12 şi art. 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
În vederea executării lucrării „Reparație neprogramată LEA 20KV racord PTA2 Draxeni”
sunt necesare lucrări de înlocuire a unei porțiuni din LEA 20 KV ce constituie racordul postului de
transformare aerian PTA2 Draxeni la sistemul de distribuție de 20 KV din zonă, lucrarea având ca
amplasament proiectat suprafaţa de 300 mp din acostamentul drumului comunal DC4, 6 mp
suprafața ocupată definitiv de fundațiile a 3 stâlpi proiectați pe domeniul public.
Terenul care face obiectul proiectului de hotărâre se află pe domeniul public al localităţii
Rebricea aşa cum reiese si din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al comunei Rebricea, Sectiunea – Bunuri imobile, pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 78/2010
pentru modificarea anexei nr. 57 la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Vaslui.
Ţinând cont de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare care precizează: „Consiliile locale şi
consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice” şi
de art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată,
care precizează că pentru obţinerea autorizaţiei de construire beneficiarul va trebui să depună la
emitent dovada titlului asupra imobilului, propun adoptarea proiectului de hotarare privind
aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in forma prezentata de
initiator.

19 decembrie 2018
REFERENT,
Luchian Laurenţiu-Nicolae
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la proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren
apartinand domeniului public al comunei Rebricea, in suprafata de 300 mp
situat pe raza satului Draxeni, comuna Rebricea, catre S.C. DELGAZ GRID
S.A. pe durata existenței obiectivului

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Initierea proiectului de hotarare s-a facut ca urmare a adresa S.C. DELGAZ GRID
S.A. – prin Centrul Operațiuni Rețea Electricitate Vaslui nr. 6954/14.12.2018, prin care se
solicită emiterea autorizației de construire pentru obiectivul de investiție “Reparație
neprogramată LEA 20KV racord PTA2 Draxeni”.
Lucrările constau în înlocuirea unei porțiuni din LEA 20 KV ce constituie
racordul postului de transformare aerian PTA2 Draxeni la sistemul de distribuție de 20
KV din zonă și are ca amplasament proiectat suprafaţa de 300 mp din acostamentul
drumului comunal DC4 (zona intersecție moară până la biserica), din care 6 mp
suprafața ocupată definitiv de fundațiile a 3 stâlpi proiectați pe domeniul public.
De asemenea, este necesar ca hotărârea să fie emisă în numele S.C. DELGAZ
GRID S.A. deoarece, după execuţie, reţeaua electrică proiectată devine proprietatea
furnizorului de energie electrică şi totodată trebuie să conţină şi acordul privind
folosirea terenului, acord necesar în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii ulterioare de către personalul de exploatare al Centrului de Reţea Vaslui.
Iniţierea prezentului proiect de hotărâre are ca bază legală prevederile Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 12 şi art. 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ţinând cont de cele expuse şi potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, vă propun analizarea proiectului de hotarare inscris pe ordinea
de zi si adoptarea lui, in forma prezentata.
17 decembrie 2018
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

