
HOTĂRÂREA NR.334 
privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către S.C. E-Distribuţie 

Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafaţă de 0,20 mp, aparținând domeniului public al 
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Toamnei nr. 7, pentru amplasarea a două cutii 

stradale 
 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 5 decembrie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit 
către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafaţă de 0,20 mp, aparținând domeniului 
public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Toamnei nr. 7, pentru amplasarea a două cutii 
stradale, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
32.529/14.11.2018 şi raportul nr. 13680/14.11.2018 prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Ţinând seama de dispoziţiile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2012 a Energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (2), lit. c) şi art. 119 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1 Se instituie un drept de uz și servitute cu titlu gratuit către S.C. E-Distribuţie Dobrogea 
S.A., pe durata existenţei instalaţiei, asupra terenului în suprafaţă de 0,20 mp, aparținând domeniului 
public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Toamnei nr. 7, pentru amplasarea a două cutii 
stradale, conform planului de situație anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Predarea-primirea terenului în suprafaţă de 0,20 mp se va face în condiţiile legii, pe baza 
de Protocol încheiat între Consiliul Local al municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A.. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A.. 

Art. 4 Secretarul Unităṭii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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