
             ROMÂNIA 
    JUDEŢUL IALOMIŢA                     
       CONSILIUL LOCAL  
AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

   
HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren 
 în suprafață de 32 m.p., proprietate publică a orașului Căzănești 

 către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 22 
APRILIE 2021,  
 Având în vedere :  
  - adresa S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A nr. 206060/05.04.2021 înregistrată la 
Primăria orașului Căzănești sub nr. 2259 din 06.04.2021;  
 - referatul de aprobare nr. 2385 din 12.04.2021 al Primarului orașului Căzănești; 

Examinând: 
- raportul persoanei responsabile cu urbanismul nr. 2401 din 13.04.2021; 
- acordul S.C. RAJA S.A nr. 31835 din 12.04.2021; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT – comunicare online nr. 17 din 19.04.2021; 

În conformitate cu: 
  - prevederile art. 12, alin.(1) - (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice şi a 
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art. 866 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil aprobată 
prin Legea nr. 71/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a) respectiv art. 139 alin. 
(3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție 

Dobrogea S.A. a terenului în suprafață totală de 32 mp, proprietate publică a orașului 
Căzănești, din care suprafața de 22 mp este situată pe str. Ialomiței nr.1, număr cadastral 
21850 înscris în Cartea funciară 21850 Căzănești și suprafața de 10 mp situată pe str. Ialomiței 
și identificat potrivit Planului de situație prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, care face parte 
integrantă din aceasta. 

(2) Terenul specificat la alin. (1) va fi utilizat cu titlu gratuit pentru amplasarea de către 
S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. și funcționarea unor capacități energetice de interes public 
„Alimentare cu energie electrică Stație de epurare apă uzată Căzănești”, cum sunt: 

a) stâlpi medie tensiune echipați – 3 buc. 
b) traseul cablu subteran medie tensiune – 17 m; 
c) post de transformare aerian – 1 buc; 
d) Bloc de măsură si protecție trifazat (BMPT) montat pe postament de beton; 
 



 
Art. 2. Dreptul constituit la art. 1 se atribuie pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea 

prelungirii pe perioade succesive, pe întreaga durată de funcționare a capacităților energetice. 
Art. 3.  S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A., pe cheltuiala sa, își poate nota sau înscrie, 

după cum este cazul, în evidențele de publicitate imobiliară, dreptul dobândit prin prezenta 
hotărâre, iar hotărârea poate să fie folosită în fața autorităților publice şi terților pentru 
obținerea oricăror autorizații de amplasare, construire şi/sau funcționare a capacității  
energetice sau a altor permise, autorizații și aprobări cerute de lege. 

Art. 4. Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal, care se va 
semna de reprezentanții părților, în maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
Art. 6. În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului general al localității, 

prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Căzănești și S.C. E-Distribuție 
Dobrogea S.A. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                            pentru Secretar General al UAT, 

      DRĂGOI OCTAVIAN                                                   BARBU ANASTASE 
 
 

    
 
 
 
  
 
Nr. 38 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 22.04.2021 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL IALOMIŢA
	CONSILIUL LOCAL  AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
	HOTĂRÂRE


