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H O T A R A R E A  Nr. 19 
privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra 

unor terenuri  în  favoarea S.C. ENEL DISTRIBUłIE DOBROGEA S.A. 
 

 Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa  extraordinară din  
data de 10.02.2014;  
 Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Delicoti Vasile, raportul compartimentului 
de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local l, 2 şi 3, precum şi avizul de lagalitate 
al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile art.16, alin.2, lit.(a), (b) şi (c), alin.4, art.19, alin.1 şi 6 din Legea 
nr.13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, art.693, alin.1 şi 2, art.694, 
art.695, alin.1, art.756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil aprobată prin Legea nr. 71/2011, Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  
 În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art.45, alin.3 şi art.115, alin.2  din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 – Se aprobă constituirea ,cu titlu gratuit,  a dreptului de superficie, a dreptului de uz şi a 
dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafaŃă sau aeriană, pe toată durata existenŃei capacităŃii 
energetice,  în favoarea SC ENEL DISTRIBUłIE DOBROGEA SA, asupra unui teren în suprafaŃă de 76 mp. 
situat în Ps 694 lot 3/1/1, nr. Cadastral 102222, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, conform planului 
de situaŃie , ce constituie anexă la prezenta hotărâre;  
 Art.2. - Se aprobă constituirea ,cu titlu gratuit,  a dreptului de servitute de trecere subterană, de 
suprafaŃă sau aeriană, pe toată durata existenŃei capacităŃii energetice,  în favoarea SC ENEL DISTRIBUłIE 
DOBROGEA SA, asupra unui teren în suprafaŃă de 183760 mp. situat în Ps 694 lot 3/1/1, nr. Cadastral 
102222, cu acces de la De 716, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, conform planului de situaŃie , ce 
constituie anexă la prezenta hotărâre;  
 Art.3. – Terenul menŃionat la art.1 face parte din domeniul privat al comunei Poarta Albă, judeŃul 
ConstanŃa şi are următoarele vecinătăŃi: La Nord – Ps 694 lot.3/1/1; La Sud – Ps 694 lot.3/1/1; 
La Est – Ps 694 lot.3/1/1; La Vest – Ps 694 lot.3/1/2;  
 Art.4. – Terenul menŃionat la art.2 face parte din domeniul privat al comunei Poarta Albă, judeŃul 
ConstanŃa şi are următoarele vecinătăŃi: La Nord – Ps 693 şi Dj 228 (DC 89); La Sud – De 716, Ps694 
lot3/1/2, Ps717 lot1,Ps 717 lot 2, De 697/22 şi A 695/2; La Est – Ps 695/2, De 697/22 şi Ps 694 lot 
3/1/2; La Vest – Ps 693 şi De 716; 
 Art.5. – Se împuterniceşte Primarul comunei Poarta Albă – dl. Delicoti Vasile să semneze Contractul 
de constituire a drepturilor de superficie, uz şi servitute în favoarea SC ENEL DISTRIBUłIE DOBROGEA 
SA, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  
 Art.6. Primarul comunei Poarta Albă cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în 
condiŃiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului JudeŃului ConstanŃa 
- pentru control şi verificarea legalităŃii, compartimentului Buget – FinanŃe, Contabilitate, Primarului 
comunei Poarta Albă, compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, SC ENEL DISTRIBUłIE 
DOBROGEA SA  şi o va face publică prin afişare. 

Art.8.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 
0  abŃineri, din totalul de 13  voturi exprimate. 
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