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H O T A R A R E 
privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit 

asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea 
Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala 

de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău 
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 284/CLM/ 2017, prin care se propune aprobarea constituirii 
dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate 
publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice 
Buzău; 
 - raportul de specialitare nr. 12.352/2017 al Serviciului Administrare 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Buzău; 

- avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare 
precum şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- solicitarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău cu nr. 
12.352/2017; 
          - prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a 
gazelor naturale.   

In temeiul art. 36, alin (1) şi alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14), 
art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a admi-
nistraţiei publice locale, republicată,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art.1.- Se aprobă constituirea drepturilor de uz şi servitute cu titlu 
gratuit asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 92,50 m.p., proprietate 
publică a municipiului Buzău, identificate conform anexelor la hotărâre 
numerotate de la 1 la 7, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice 
Buzău, pentru amplasarea a şase posturi de transformare (PTAB) şi a unui 
punct de conexiune (PC), toate în anvelopă de beton. 
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Art.2.- Se aprobă constituirea drepturilor de uz şi servitute cu titlu 

gratuit şi temporar asupra terenului ( în lungime de 9 km şi lăţime de 0,50 
m) în suprafaţă totală de 4.500 m.p., proprietate publică a municipiului 
Buzău în zona şoseaua Spătarului, aleea Industriilor, şoseaua Brăilei, 
pentru amplasarea unui cablu de 20 kV în vederea alimentării cu energie 
electrică a construcţiilor prevăzute la art. 1, şi identificat conform anexei nr. 
8  precum şi pentru 7 posturi de transformare existente la care se vor 
moderniza echipamentele electrice din interiorul acestora. 

Art.3.- Exercitarea drepturilor de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra 
terenurilor afectate de capacitatea energetică se realizează pe toată durata 
existenţei acesteia. 

Art.4.- Se va încheia o convenţie-cadru între părţile interesate în 
termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Beneficiarul va 
obţine certificat de urbanism, acordurile şi avizele prevăzute de lege, 
autorizaţie de construire şi va respecta toate condiţiile şi cerinţele impuse, 
conform legii.  
         Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Seviciului 
Administrare Patrimoniu, Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ şi 
Serviciului Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
 

 
PREŞEDINTELE  SEDINŢEI, 

consilier Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş 
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                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                                                
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Buzău, 30  iunie 2017      
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 30 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu un număr de 22 voturi 
pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


