HOTĂRÂREA Nr. ____
din ____________________ 2021
privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de
servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp
aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Boli Infecțioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508
și nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în favoarea
Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11049/21.10.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al 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. 213201/27.09.2021 a Societății Distribuție Energie Electrică
Romania S.A. – Sucursala Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr.
11049/04.10.2021;
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. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se aprobă constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de
servitute de trecere aeriană și supraterană, asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în
domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Boli Infecțioase„ Sf. Cuvioasa
Parascheva”, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în favoarea Societății Distribuție
Energie Electrică România S.A., necesar pentru realizarea lucrării „Racordarea la rețeaua
electrică a locului de consum permanent Spital de Boli Infecțioase„ Sf. Cuvioasa Parascheva
Galați", respectiv pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton proiectat
PT AB 20/0,4 KV - Spital de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva ”Galați.
(2) Terenul face parte din imobilul identificat cu nr. cadastral 110508 și înscris în
Cartea Funciară nr. 110508 – U.A.T. municipiul Galați, iar datele de identificare sunt cuprinse
în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Exercitarea dreptului de uz și servitute de trecere aeriană și supraterană cu titlu
gratuit asupra terenului afectat de capacitățile energetice se realizează pe toată durata
existenței acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva” Galați și Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA
Marcu Mihai
12.10.2021/1 ex.

Director executiv adjunct
Sorin Hălășag
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ANEXA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11049 din 21.10.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a
dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în
suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de
Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” situat în municipiul Galați, str. Traian nr.393, în favoarea
Societății Distribuție Energie Electrică România-sucursala Galați

Prin adresa nr. 213201/27.09.2021 a Societății Distribuție Energie Electrică România
sucursala Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 11049/04.10.2021, se
solicită, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), (3) și (4) și art. 14 din Legea nr.
123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările
ulterioare, emiterea unei hotărâri prin care să se pună la dispoziția societății de distribuție,
cu titlu gratuit, terenul în suprafață de 36,68 mp situat în incinta Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” str. Traian nr 393 Galați, necesar pentru realizarea
lucrării „Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Spitalului Clinic de
Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, respectiv pentru amplasarea unui post de
transformare în anvelopă de beton PT AB 20/0,4KV.
Terenul se află în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului Clinic
de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și este parte din imobilul identificat cu
nr. cadastral 110508 și înscris în Cartea Funciară nr. 110508 – U.A.T. municipiul Galați.
Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de consiliu județean de
aprobare a constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere
aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al
județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă
Parascheva” Galați, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România-sucursala
Galați.
Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1
pentru 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, precum şi supunerea
spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Marcu Mihai
14.10.2021/1 ex.

Director executiv adjunct,
Sorin Hălășag

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11049/21.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea constituirii, cu
titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și
supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al
județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase„ Sf. Cuvioasă
Parascheva” Galați, str. Traian nr.393, în favoarea Societății de Distribuție Energie
Electrică România S.A. – Sucursala Galați

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul
Costel Fotea propune spre aprobare constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a
dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană, asupra terenului în suprafață de
36,68 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați, str. Traian nr.393, în favoarea Societății de
Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați .
Prin adresa nr. 213201/27.09.2021 a Societății de Distribuție Energie Electrică România
S.A. – Sucursala Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 11049/04.10.2021, se
solicită, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), (3) și (4) și art. 14 din Legea nr.
123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările
ulterioare, emiterea unei hotărâri prin care să se pună la dispoziția societății de distribuție, cu
titlu gratuit, terenul în suprafață de 36,68 mp situat în incinta Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase „ Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați, str. Traian nr.393, , necesar pentru realizarea
lucrării „Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Spital Clinic Boli
Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați str. Traian nr.393 nr cadastral110508, respectiv
pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton PT A20/0,4KV
Terenul se află în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului Clinic
de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați str. Traian nr.393 și este parte din
imobilul identificat cu nr. cadastral 110508 și înscris în Cartea Funciară nr. 110508 – U.A.T.
municipiul Galați.
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 art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului
public şi privat al judeţului”];
- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.

Director executiv
adjunct,
Sorin Hălășag

Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Angheluţă Laura–Delia

Director executiv,
Măciucă Radu

Direcţia Arhitect şef,
_____________

Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul contencios şi
probleme juridice,
Nedelcu Georgeta-Alina

