
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 
 

privind: aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea 
Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, 
asupra terenului în suprafață de 30 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 177, mun. Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3198/19.04.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză 
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere adresa nr. 3658/14.03.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 3198/16.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) și lit. c), alin. (3), alin. (4) și art. 14 
alin. (3) din Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare;    
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

        Art. 1. Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea 
Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, asupra 
terenului în suprafață de 30 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea 
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galați, str. Științei nr. 177, mun. Galați, în vederea executării și întreținerii ulterioare a 
obiectivului „Spor putere Spitalul de Pneumoftiziologie, amplasat pe str. Științei nr. 177, 
mun. Galați” – instalație de racordare. 

Art. 2. Exercitarea dreptului de uz și servitute de trecere asupra terenului afectat de 
capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galați și 
Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E , 
 

      Costel FOTEA 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţulu 
      Paul  Puşcaş                                                                                                             

                                                                                                                                                          Director executiv/ 
                                                                                                                                                                 Constantin Cristea   
Nedelcu Costel/1 ex/16.04.2018                                          



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.3198 din 19.04.2018               

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea instituirii 
dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, asupra terenului în 
suprafață de 30 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 177, mun. Galați 

 
 
 
 

Prin adresa nr. 3658/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

3198/16.03.2018, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați solicită acordul Consiliului Județean 

Galați pentru drept de uz și drept de servitute pentru instalația de racordare electrică 

proprietatea SDEE Muntenia Nord S.A. – SDEE Galați, din incinta spitalului.  

Acordul respectiv este necesar pentru obținerea autorizației de construire pentru 

lucrarea de branșament spor de putere – loc de consum al utilizatorului Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galați – instalație de racordare, conform Certificatului de urbanism nr. 

190/14.02.2018. 

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123 / 

2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. 4, exercitarea drepturilor de uz 

si servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale afectate de 

capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenței acestora.  

De asemenea, conform aceluiași act normativ, art. 14, alin. 3, dreptul de uz asupra 

terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice se întinde pe toată 

durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru 

asigurarea funcţionării normale a capacităţii. 

Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare  Comisiei de specialitate nr. 1 

buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate 

nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice 

si de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel   FOTEA 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 3198/19.04.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea instituirii 

dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, asupra terenului în suprafață de 30 

m2 aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. 

Științei nr. 177, mun. Galați 
 

 

   Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel Fotea propune spre aprobare acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute de 
trecere către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – SDEE 
Galați, pentru lucrarea de branșament „Spor de putere – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, 
str. Științei nr. 177, mun. Galați”. 

Prin adresa nr. 3658/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

3198/16.03.2018, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați solicită acordul Consiliului Județean 

Galați pentru drept de uz și drept de servitute pentru instalația de racordare electrică 

proprietatea SDEE Muntenia Nord S.A. – SDEE Galați, din incinta spitalului  

Acordul respectiv este necesar pentru obținerea autorizației de construire pentru 

lucrarea de branșament spor de putere – loc de consum al utilizatorului Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galați – instalație de racordare, conform Certificatului de urbanism nr. 

190/14.02.2018 și a prevederilor art. 12 și 14 din Legea nr. 123/2012 privind acordarea 

dreptului de servitute pentru lucrarea de branșament. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

-  prevederile din Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

- art. 12 alin. (2) [„Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor 
persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane 
fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale 
dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de 
licenţe care beneficiază de:”] 
- lit. a) [„dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, 
relocării, retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al 
autorizaţiei”] 

                          - lit. c) [„servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 
instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente 
capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în 
condiţiile legii”] 

                          alin. (3) [„Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au 
caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită 
fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacităţii 
energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în 
funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie”]  



alin. (4) [„Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului 
şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se 
realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora”] 

- art. 14 alin. (3) [„Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării 
normale a capacităţii energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, 
iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea 
funcţionării normale a capacităţii”] 

  
- prevederile din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

- art. 91 alin. (1) lit. c) [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii 

principale de atribuţii: (...) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului”] 

- art. 97 alin. (1) [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă 

hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea 

sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă 

majoritate”]. 

    

     În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și poate 

fi supus dezbaterii ședinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                    Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                          George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                     Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Mărioara Dumitrescu  

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                    Andrei Mișurnov 
 
 
 
 
 
 
 
 


