
        
                                        ROMÂNIA 
                                  JUDETUL BUZĂU 
                                MUNICIPIUL BUZĂU 
                                -CONSILIUL LOCAL- 
 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea acordării dreptului de a executa două reţele subterane şi 
atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a 

unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale 
Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice-Electrica Distribuţie 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 viceprimarului cu atribuţii de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 91/CLM/2016, prin care se propune 
aprobarea acordării dreptului de a executa două reţele subterane şi atribuirea 
în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unui teren 
proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii Comerciale 
Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice-Electrica Muntenia Nord S.A. – 
Sucursala de Distribuţie Buzău; 
 - raportul Direcţiei Evdenţă-Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi  
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - prevederile art. 12, alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrăriilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

In temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14), art. 
45, alin. (1) şi 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 A R A S T E : 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă dreptul de a executa o reţea subterană pe o suprafaţă 
de 263,00 m.p.,în vederea montării unui cablu de MT, respectiv 130 m.p. 
pentru montarea unui cablu de JT, pe traseul evidenţiat în anexa nr. 1, 
solicitantei Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice- 
Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie Buzău, în 
scopul alimentării cu energie electrică a unui ansamblu de locuinţe colective şi 
spaţii pentru funcţiuni conexe locuirii, situat în str. Unirii, nr. 203.  
              -(2) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării 
capacităţilor energetice, a unui teren în suprafaţă de 16,25 m.p., identificat în 
anexa nr. 2, solicitantei Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei  
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Electrice-Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie 
Buzău, necesar amplasării unui post de transformare.  
        Art.2.- Exercitarea drepturilor de folosinţă gratuită acordate asupra 
terenurilor precizate mai sus se va face pe durata funcţionării capacităţilor 
energetice, după perfectarea convenţiei–cadru prevăzută de lege.  
           Art.3.- Viceprimarul cu atribuţii de primar al 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  SEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 
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Buzău, 28 aprilie 2016      
Nr. 86 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

     
 


