
                                     ROMÂNIA
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  constituirii  dreptului de  servitute, cu titlu gratuit, de trecere continuă şi perpetuă, cu piciorul şi cu mijloace auto, 

asupra  terenului extravilan, aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, având categoria păşune, situat 
în tarlaua  89/9/2, în suprafaţă de 8536 m.p., cu nr. cadastral 20499, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice,   în favoarea 

S.C.Enel Distribuţie Dobrogea  S.A.

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile  art. 756, art. 761, art.866, art.868 şi art.874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 12- 14 şi  art. 26 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor  
natural, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile contractului de concesiune  nr.1/28.12.2010 şi a actului adiţional nr.1/14.08.2012 prin care s-a concesionat 
SC Bodiconstruct Grup SRL  terenul în suprafaţă de 8356 m.p.;

- Licenţa nr. 461 din 29.04.2002 acordată de către ANRE  lui S.C. Enel Distribuţie Dobrogea  S.A.;

Examinând:
- solicitarea nr. 222736/21.06.2013 a S.C. Enel Distributie Dobrogea  S.A, înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja sub 

nr. 1221 din 25.06.2013;
- solicitarea nr.  1 din 10.07.2013 a S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja 

sub nr. 1342 din 10.07.2013;
- expunerea de motive nr.  1292 din 02.07.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;

            - raportul nr.  1291 din 02.07.2013  al  Compartimentului  cadastru;
- raportul nr. 1293 din 02.07.2013 al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi  

urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 1294 din 02.07.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină;
În temeiul  art.36,  alin. 2,  lit.  c),   art.  45 alin. (3),  art.  115 alin.  (1) lit.  b) şi  art.  124 din Legea  nr.  215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – (1) Se aprobă constituirea dreptului de  servitute, cu titlu gratuit,  de trecere continuă şi perpetuă, cu piciorul şi cu 
mijloace  auto,  asupra   terenului  extravilan,  aparţinând  domeniului  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  teren 
concesionat  SC Bodiconstruct Grup SRL , conform contractului de concesiune  nr.1 din 28.12.2010 şi a actului adiţional nr.1 din  
14.08.2012,  având categoria păşune, situat în tarlaua  89/9/2, în suprafaţă de 8536 m.p., cu nr. cadastral 20499, pe toată durata  
existenţei capacităţilor energetice, în favoarea S.C.Enel Distribuţie Dobrogea  S.A.,  conform planului de situaţie, ce constituie anexă 
la prezenta hotărâre. 

(2) Terenul prevăzut la alin. (1)   are următoarele vecinătăţi:
- la Nord – teren aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja- nr. cadastral 20122;
- la Est – teren aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja – nr. cadastral 20498;
- la Sud - – teren aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja – nr. cadastral 20086;
- la Vest -  De 89/9/4.
Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Ion Mihai,  Primar al  comunei  Gheorghe Doja precum şi  domnul Trifănescu Dănuţ, 

inspector  -   compartimentul  cadastru din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe Doja,   să  semneze  
contractul  de constituire a dreptului   servitute în favoarea  S.C.Enel  Distribuţie Dobrogea   S.A.,  în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei  Gheorghe Doja, primarului comunei Gheorghe 
Doja, compartimentelor cadastru şi   urbanism şi  amenajarea teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi beneficiarului 
prevăzut la art.1 şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local  
al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                   Preşedinte,                                                Contrasemnează  pentru legalitate
    Praf Mihaela                                                 Secretar,

                                                                                      Praf Monica
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