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 H O T Ă R Â R E A nr.48/2022  
privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea societății de Distribuție Energie 

Electrică România S.A. , Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita, asupra unor 
terenuri aparținând domeniului public al comunei Ciumani 

 
              Consiliul Local al comunei Ciumani,  
              Având în vedere: 
              - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.46/2022 prezentat de Primarul 
comunei Ciumani  cu privire la acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea societății de 
Distribuție Energie Electrică România S.A. , Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice 
Harghita, asupra unor terenuri aparținând domeniului public al comunei Ciumani 
             - raportul de specialitate nr.46/2022 a compartimentului de  urbanism și amenajarea 
teritoriului, 
             - avizul consultativ favorabil nr.46/2022 al Comisiei de specialitate  pentru buget –
finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 
              -adresa societății Distribuție Energie Electrică România S.A. ; 
              - faptul că numai prin acordarea acestor drepturi și încheierea convenției în acest 
sens, se poate realiza investiția "Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a 
sistemului de canalizare menajeră, Ciumani”. 
             Luând în considerare prevederile: 
             -art.297 alin.(1) litera d), art.349 –art.351, art.362 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu midificările și completările ulterioare, 
            - Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, 
            - art.12 și art.14 din Legea nr.123/2012, al energiei electrice şi gazelor naturale, 
            - Anexa nr.17 din Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul 
Harghita, cu modificările și completările ulterioare, poziția 141 –Drum de câmp Bartishegye, 
              - art.749, art.755, art.858 și art.875 din Codul civil ,aprobată prin Legea nr.287/2009, 
republicată cu modificările și completările ulterioare 

 Văzând prevederile: 
-Proiectul tehnic intitulat "Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a 

sistemului de canalizare menajeră, Ciumani” nr. EB/53/2021 elaborată de SC ELECTRO-BETA 
SRL. 

-Avizul Tehnic de Racordare  nr. 7050210903099 din 28.09.2021, 
- Autorizația de construire nr. 12 din 26.06.2022 

            Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică și a Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând anunțul public nr.2082/2022, 
             În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) , art.133 alin.(1), art.139 
alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 



 
                                               h o t ă r e ș t e, 
  
 
            Art.1 (1)Se acordă drept de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea societății 
Distribuție Energie Electrică România S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita 
asupra unei suprafețe de 2965 mp și 13 mp  din Drumului de câmp Bartishegye și drumul de 
câmp Hidegpatak (parte din DC 63) din proprietate publică a Comunei Ciumani, aferente rețelei 
electrice, incluzând postul de transformare în anvelopă de beton și stâlpul  de racordare 
realizate prin investiția "Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a sistemului 
de canalizare menajeră, Ciumani”. 
 
(2) Pentru constituirea dreptului de uz , servitute și acces se încheie o convenție cu societatea 
Distribuție Energie Electrică România S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice 
Harghiuta, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
          Art.2 Predarea-primirea terenului se va face prin proces-verbal în termen de maxim 30 
de zile de la data recepției lucrărilor.  
 
          Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ciumani. 
 
           Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința celor interesați, se comunică Instituției 
Prefectului Județului Harghita și se aduce la coștință publică prin grija secretarului comunei. 
  
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemnează pentru legalitate 
   Nagy Erzsébet                                                         Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2022 
cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 12 
voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12  consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

 


