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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 383 

din  27.08.2020 
 

privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană şi supraterană în 

favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață 

totală de 193,81 mp - proprietate publică a municipiului Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 435/18.08.2020 

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

27.08.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 150092/18.08.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150103/18.08.2020, al 

Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și 

Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al municipiului;  

Văzând solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., identificate în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 14, alin. (3) 

și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului          

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană 

și supraterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în 

favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 

193,81 mp, proprietate publică a municipiului Galați;                                

               (2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre 

 

 

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

  

Art. 3 – Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 
 

 
                           Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar general, 
                                



         

 
 
      ANEXA HCL 
nr.383/27.08.2020 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Obiectiv / Adresă poștală 

Suprafață  
domeniul 

public 
Adresa/planșa 

1. 

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea 
lucrării de investiție – ”Realizarea condițiilor de 
coexistență a rețelelor electrice existente cu spații 
producție aparținând Heinen & Hopman Real Estate 
SRL și Asdisnav, Calea Prutului nr. 146-148” 

42.67 mp Adresa nr. 147568/13.08.2020 /Anexa 1 
 

2. 

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea 
lucrării de investiție – ”Alimentare cu energie electrică a 
locului de consum permanent Birouri+Hală Producție 
aparținând Heinen & Hopman Real Estate SRL și 
Asdisnav, Calea Prutului nr. 146-148” 

5.79 mp Adresa nr. 147572/13.08.2020 /Anexa 2 
 

3. 

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea 
lucrării de investiție ”Alimentare cu energie electrică a 
locului de consum permanent sala de sport și sala de 
mese, str. Roșiori nr. 31” 

145.38 Adresa nr. 149283/17.08.2020 /Anexa 3 
 

 TOTAL  193.81mp  

 

Președinte de ședință, 
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