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                                -CONSILIUL LOCAL- 
 
 

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

unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii 
Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - 

Sucursala de Distribuţie 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. 
12.311/2015, prin care se propune aprobarea constituirii dreptului de uz şi 
servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului 
Buzău, în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău; 
 - raportul Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ şi 
Transporturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi  
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 705 şi urm. şi art. 755 şi urm. din Codul Civil; 
        - 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 administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă constituirea drepturilor de uz şi servitute cu titlu gratuit 
asupra terenului în suprafaţă de 15,00 m.p., proprietate publică a municipiului 
Buzău, situat pe b-dul Republicii la intersecţia cu str. Agriculturii, în favoarea  
Societăţii Comeciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord 
S.A. - Sucursala de Distribuţie Buzău, în scopul executării unor "Lucrări de 
trecere la 20 kW a PTM 17 în vederea modernizării postului trafo şi al reţelei 
electrice aferente cît şi un foraj orizontal la subtraversarea străzii Agriculturii". 
     Exercitarea drepturilor de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului 
afectat de capacitatea energetică se realizează pe toată durata existenţei 
acesteia. 
     Terenul prevăzut la alin. 1 din prezentul articol este identificat conform 
planului de amplasament anexat, plan ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
  Art.2.- Exercitarea drepturilor de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra 
terenului prevăzut în prezenta hotărâre se face în baza convenţiei – cadru, 
încheiată în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 



        Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Seviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Juridic şi Contencios 
Administrativ şi Compartimentului Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Constantin Musceleanu                                                         
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Buzău, 30 iulie 2015      
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 30 iulie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 20 voturi pentru,  - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 


