
 

 

 HOTARAREA NR.30 
privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute catre SC 
Distributie Energie Electrica Romania, cu titlu gratuit, a unui teren 

proprietate publica a comunei Movila Banului in suprafata de 300,53 mp in 
vederea realizarii lucrarii de investitii“ Lucrari de racordarea pentru 

alimentare cu energie electrica Statie de Epurare in sat Movila Banului, 
comuna Movila Banului, judetul Buzau”. 

 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau intrunit in 
sedinta ordinara; 

 
Avand in vedere: 
-adresa SA – SDEE Buzau inregistrata sub numarul 134563/16.06.2021 
-referatul de aprobare referitor la initierea unui proiect de hotarare, inregistrat sub 
numarul 3224/17.06.2021 
-referatul de specialitate inregistrat sub numarul 3225/17.06.2021 
-avizul comisiei de specialitate inregistrat sub numarul 3226/17.06.2021 
-prevederile art.12, alin.2,3 si 4 din Legea nr.123/2012 a Energiei Electrice si 
gazelor natural; 
-prevederile art.129 , alin.2 lit.c si ale alin.6 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor notmative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi 
art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aproba constituirea dreptului de uz si servitute catre SC Distributie Energie 
Electrica Romania-Filiala Buzau, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate publica a 
comunei Movila Banului in suprafata de 300,53 mp in vederea realizarii lucrarii de 
investitii:“ Lucrari de racordarea pentru alimentare cu energie electrica Statie de 
Epurare in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”. 

Art.2 Exercitarea drepturilor de uz si servitute cu titlu gratuit asupra terenului 
afectat de capacitatea energetica se realizeaza pe toata durata de viata a 
instalatiilor. 



 

 

Art.3 Terenul prevazut la alin.1  este identificat conform planului de situatie anexat, 
plan ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4 Exercitarea drepturilui de uz si servitute cu titlu gratuit asupra terenului 
prevazut in prezenta hotarare se face dupa predarea-primirea materiala a bunului in 
baza unei conventii – cadru, incheiata in termen de 30 zile de la data adoptarii 
prezentei hotarari. 

Art.5 Primarul comunei Movila Banului, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.6 Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare catre Institutia 
Prefectului – judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de legalitate si tuturor 
persoanelor si institutiilor interesate. 

 

Movila Banului, 24.06.2021 

 

Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 
Gavrila Camelia Narcis                                                                    Secretar general, 
                                                                                               Ioniță Alexandru Florin 
  

 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în 
ședința  ordinară  din data de 24.06.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi 
”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 

 

 

 

 

 

 

 


