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H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 30 mp, 

proprietate publică a judeţului Ialomiţa, către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7681 din 15.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 222782 din 06.08.2015 a S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. şi 

Memoriul Tehnic ; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr.7711din 15.09.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr.8005 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.7982 din 23.09.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;  

- Raportul nr.7976 din 23.09.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

În conformitate cu:  

- prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  nr. 123/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 124 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 866 şi art. 874 din cadrul Titlului VI  Cartea a III-a a Codului 

Civil al României, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1(1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie 

Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 30 mp, proprietate publică a judeţului 

Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Axintele şi identificat potrivit „planului de 
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situaţie proiectată” 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. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. şi funcţionarea capacităţii energetice de 

interes public „Alimentare cu energie electrică a Unitate de procesare produse 

agricole-ciuperci” alcătuită din „Linie electrică subterană LES 20KV”. 

 

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 funcţionare a 

capacităţii energetice. 

 

Art.3 S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A., pe cheltuiala sa, îşi poate nota sau 

înscrie, după cum este cazul, în evidenţele de publicitate imobiliară, dreptul 

dobândit prin prezenta hotărâre, iar hotărârea poate să fie folosită în faţa 

autorităţilor publice şi terţilor pentru obţinerea oricăror autorizaţii de amplasare, 

construire şi/sau funcţionare a capacităţii energetice sau a altor permise, autorizaţii 

şi aprobări cerute de lege.  

 

Art.4  Predarea-primirea terenului pe durata executării lucrărilor se va face 

pe bază de proces-verbal, care se va semna de reprezentanţii părţilor, în maxim 

30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.6 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean 

Ialomiţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi 

comunicată S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A., urmând a fi publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 

 

 

            PREŞEDINTE                                          

 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                             Contrasemnează  

   Secretarul judeţului Ialomiţa 

    Adrian-Robert  IONESCU 
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Adoptată la Manasia                                                                                                                                                            HAM 

Astăzi 25.09.2015                             2 ex. 

 


