
ANEXĂ la HCL Nr. 48 din 26 iulie 2022 

 

CONVENȚIE DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE SI ACCES 

 LA UTILITĂȚILE PUBLICE NR. ………./2022 

 

Între subscrisele părți contractante: 

 

COMUNA CIUMANI, prin Consiliul Local al comunei CIUMANI, cu sediul în CIUMANI  reprezentat 

prin dl. Márton László-Szilárd - Primarul Comunei  Ciuman, în calitate de proprietar, asupra 

imobilelor –Drum de câmp Bartishegye, înscris în CF nr. 52030 , situate în teritorul administrativ al 

comunei Ciumani, județul Harghita  

și 

 
Distribuție Energie Electrica Romania S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. 
Cluj Napoca, Str.Ilie Macelaru,nr.28/A, telefon 0264-205069, fax 0264-205998 - număr de 
înmatriculare  J12/352/2002, CIF 14476722, capital social subscris și vărsat 1.405.204.790  Ron, 
reprezentată de Director General Mihaela Rodica SUCIU  prin: 

Distribuție Energie Electrică Romania Cluj-Napoca-Sucursala Harghita, cu sediul în 
Municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr.1, județul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J19/81/2002, cod unic de înregistrare RO 14536166, cont 
nr.RO19RNCB0152015214690031, sau RO78TREZ3515069XXX000611 deschis la Trezorarie din 
Miercurea-Ciuc, denumită în continuare D.E.E.R.,  reprezentată prin director ing. Bíró Árpád cu 
domiciliul în ..................................., str.................................., jud. .................... identificat prin 
cartea de identitate seria........., nr..................., eliberată de ........................................, CNP 
..................................., in calitate de beneficiară, 
 
In conformitate cu Hotararea nr.                                     .a Consiliului Local al comunei  Ciumani 
Întrucât 

− pe Drumul de câmp Bartishegye și drumul de câmp Hidegpatak (parte din DC 63) din teritoriul 
administrative al comunei Ciumani in suprafata de 2965 mp și 13 mp,  urmează a se executa 
lucrările Alimentare cu energie electrică a stației de pompare nr.4 (SP4), comuna 
Ciumani,  
 

Părțile doresc să reglementeze situația juridică a terenului unde urmează a se amplasa 
rețelele electrice  : 
 
În consecință, părțile stabilesc următoarele: 

1. Obiectul Convenției 

1.1. Proprietarul terenului constituie, în favoarea Beneficiarului • 

- dreptul de uz si servitute pentru terenul in suprafața totală de 2965 mp și 13 mp, ocupat de 
rețelele electrice,incluzând postul de transformare în anvelopă de beton și stâlpul de racordare, 
drepturi ce vor fi exercitate de beneficiar conform Legii energiei electrice și gazelor naturale 
123/2012. 
- dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a retehnologizării, 
reparației, reviziei, racordării de noi utilizatori, lucrărilor de intervenție ori în caz de avarie la rețelele 
electrice 
1.2. Exercitarea drepturilor de uz, servitute si acces la utilitățile publice asupra terenului afectat se 
realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței rețelelor electrice. 
1.3 Accesul va fi permis numai pe acea suprafață de teren care este strict necesară pentru efectuarea 
lucrărilor de retehnologizării, racordare de noi utilizatori, reparație, revizie, lucrărilor de intervenție ori 
în caz de avarie la rețelele electrice amplasate pe teren. 

Durata Convenției 
2.1 Convenția intra în vigoare la data semnării ei de către reprezentanții autorizați ai Părților și este 
valabilă pe toată durata existentei instalațiilor. 



2.2 Planul de situație al terenului cu amplasarea rețelelor 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”, va fi 
atașat la convenție după recepția lucrărilor și formează anexele la aceasta. 
 
 

3. Drepturile și obligațiile Părților 

3.1 Proprietarul are următoarele drepturi și obligații: 

3.1.1 Proprietarul va permite accesul neîngrădit personalului si al utilajelor Beneficiarului, precum și 
al firmelor autorizate care prestează servicii pentru Beneficiar de oricâte ori este necesar, în scopul 
executării lucrărilor de modificare, reparații, întreținere și exploatării rețelelor electrice, în condițiile 
menționate mai sus 
3.1.2 Proprietarul se obliga, prin încheierea prezentei Convenții, ca nu va emite pretenții financiare 
legate de existenta rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, care aparțin beneficiarului, ori 
pentru racordarea altor utilizatori din instalațiile în cauza, și se obligă să transmită aceste drepturi si 
obligații și succesorilor proprietari/administratori/concesionari ai imobilelor în cauza. 

3.2 Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații: 

3.2.1 Beneficiarul are un drept de uz si servitute gratuit asupra terenurilor pe care sunt amplasate 
instalațiile electrice și drept de acces în scopul executării de lucrărilor de retehnologizare, reparare, 
revizie, avarii a Instalațiilor electrice și de racordare a altor utilizatori; drepturile vor fi exercitate de 
beneficiar conform dispozițiilor Legii energiei electrice si gazelor naturale 123/2012. 
3.2.2 De drepturile rezultate din prezenta convenție beneficiază și succesorii legali ai beneficiarului; 
3.2.3. Beneficiarul se obligă să exercite drepturile ce fac obiectul prezentei convenții cu buna 
credință, ori de câte ori este nevoie și numai pe o suprafață de teren care este strict necesară. În 
cazul unei intervenții pe aceste proprietăți, beneficiarul se obligă sa refacă amplasamentul la starea 
inițială în cel mai scurt timp posibil. 

4. Diverse 

4,1 Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură, interpretarea, 
executarea sau încetarea prezentei Convenții va fi soluționată în mod amiabil de către Părți. În cazul 
în care Părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, controversă sau pretenție va fi 
soluționată în mod definitiv de către instanțele competente. 
4.2 Toate anexele la care se face referire în Conventie fac parte integrantă din aceasta. 

4.3 Aceasta Convenție a fost redactata în 4 (patru) exemplare, câte 2 pentru fiecare parte 
semnatară, fiecare dintre ele fiind un original. 

               PROPRIETAR, BENEFICIAR, 

_____________________________ 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemnează pentru legalitate 
   Nagy Erzsébet                                                         Secretar general: Balogh Zita 
 
 


