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        ROMANIA  

  JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

 CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  278 

din  26.06.2019 
pentru modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din 
cadrul lucrării "Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier 
Micro 17 -  Etapa II – blocurile M7 - M14" și transmiterea acestora către 
S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. – S.D.E.E. Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 320/10.06.2019  

  

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

26.06.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 37112/10.06.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37114/10.06.2019, al 

Direcţiei Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Dezvoltare, 

Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic şi Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere adresa nr. 5464/30.05.2019, a S.D.E.E. MUNTENIA NORD 

S.A., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galaţi sub                               

nr. 47353/30.05.2019 ; 

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi a capacităților energetice 

parţiale din cadrul lucrării “Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier 

Micro 17 – Etapa II - blocurile M7 ÷ M14” şi transmiterea acestora către S.D.E.E. 

Muntenia Nord S.A. – S.D.E.E. Galați; 

Având în vedere dispoziţiile art. 4, alin. (1), lit. “b”, alin. (2), art. 5, alin. (1),        

lit. “a”, alin. (2), art. 6 şi art. 7, alin. (1) din anexa la Ordinul Preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2013 pentru aprobarea 
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Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi 

energetice de distribuţie a energiei electrice; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. I – Art. 1 din H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Galaţi a capacităților energetice parţiale din 
cadrul lucrării “Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 – 
Etapa II - blocurile M7 ÷ M14” şi transmiterea acestora către S.D.E.E. MUNTENIA 
NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, se modifică și va avea următorul cuprins:  

  

“Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Galaţi a capacităților energetice parţiale din cadrul lucrării “Alimentare 
cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 – Etapa II - blocurile M7 ÷ 
M14”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              (2) Se aprobă transmiterea capacităților energetice, menționate la 
aliniatul (1), către S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, la valoarea de 
1.751.036,11 lei, fără TVA, prin contract de vânzare-cumpărare.  

              (3) Direcția Financiar Contabilitate va regulariza diferența dintre prețul 
de achiziție de 2.595.876,49 lei fără TVA și prețul de vânzare de 1.751.036,11 lei, fără 
TVA, calculat de S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., în baza valorii medii a capacităților 
de distribuție similare din programul propriu de investiții al anului 2018.” 

 
Art. II - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  
 
Art. III – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.   
 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului Galați, 
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Președinte de ședință, Giorgică Dima
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