Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 180
privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie
Dobrogea S.A. asupra a două terenuri în suprafață de 25 mp fiecare, aparținând domeniului
public al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, strada 1848 nr.14 A, pentru amplasarea a
două Posturi de Transformare în Anvelopă de Beton
Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data
de 24 septembrie 2020;
Examinând proiectul de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit
către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra a două terenuri în suprafață de 25 mp fiecare,
aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, strada 1848 nr.14 A, pentru
amplasarea a două Posturi de Transformare în Anvelopă de Beton, proiect din iniţiativa Primarului;
Luând în discuţie referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului Tulcea înregistrată
sub 26.638/14.09.2020, raportul nr. G. G.11531/11.09.2020 prezentat de Direcţia Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu și raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 27.070/16.09.2020;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Ținând seama de dispozițiile art. 755 și art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice şi a gazelor
naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5) și art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197,
alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se instituie un drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea
E-Distribuţie Dobrogea S.A., pe toată durata existenței capacităților energetice, asupra a două
terenuri în suprafață de 25 mp fiecare, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situate
în Tulcea, strada 1848 nr.14 A, pentru amplasarea a două Posturi de Transformare în Anvelopă de
Beton, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Predarea-primirea celor două suprafețe de 25 mp fiecare se va face în condiţiile legii,
pe baza de Protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu şi societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A..
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu şi societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A..
Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
FRANDEȘ Claudia-Alina
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Art. 79
(1)Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin
dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri
electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale
care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar, precum şi
de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de
cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din
localităţile respective.
(1)Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin
dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri
electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale
care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar şi de
preşedinte al consiliului judeţean, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri
trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe
drumurile
publice
şi
a
celorlalte
activităţi
din
localităţile
respective.
(la data 04-iun-2019 Art. 79, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 20.
din Ordonanta urgenta 40/2019 )
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(2)Primarii sunt obligaţi să monteze panouri pentru afişajul electoral în fiecare
subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.
(3)Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice
şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi
candidaţilor independenţi.
(4)Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori
candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice
folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori
candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.
(5)Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă
o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(6)În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este permis numai
cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.
(7)Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât
să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.
(8)Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor
Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să asigure
integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală
amplasate în locuri autorizate.
Practică judiciară extinsă (1 referinte)

Art. 80
(1)Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei
electorale în circumscripţia în care funcţionează.
(2)Birourile electorale de circumscripţie soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu
privire la împiedicarea unui partid politic, organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi
desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind
încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79.
(3)Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că
este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni
contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.
(4)Împotriva hotărârilor pronunţate de birourile electorale în materia campaniei electorale
se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, care se depune la
biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.
(5)Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de 3 zile de la
înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă şi se afişează în mod vizibil la
sediul biroului electoral care le-a emis.
(6)Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele
politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi sau primarii, după caz, au obligaţia
de a duce la îndeplinire hotărârile definitive ale birourilor electorale, în materia campaniei
electorale, de îndată după comunicare.
(7)Campania electorală, la nivel naţional, pentru al doilea tur de scrutin începe de la data
comunicării oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu excepţia campaniei
electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune.
(8)În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel naţional, serviciile publice de
radiodifuziune şi de televiziune repartizează noi timpi de antenă pentru partidele politice
care au candidaţi în al doilea tur de scrutin, în mod proporţional cu numărul de candidaţi,
precum şi pentru candidaţii independenţi.

