
 
R O M Â N I A 

 CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

 JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                            COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSEŢI, judeţul Călăraşi                                                                                      cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                         e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE  

 privind acordarea dreptului de uz și de servitute, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu 

gratuit a suprafeței de 2640 m.p. teren domeniu privat al comunei Roseți către S.C. E-Distribuţie 

Dobrogea S.A., pentru amplasarea capacității de distribuție a energiei electrice - EXTINDERE REȚEA 

ELECTRICĂ DE INTERES LOCAL ZONA LOCUINȚE PENTRU TINERI, situate în tarlaua 52, 

parcela 224 din comuna Roseți, județul Călărași 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, județul Călărași, întrunit în ședință ordinară la data de 29 Septembrie 2021, 

 Având în vedere: 

- Prevederile art.12 alin.(2) lit.a) si c), alin.(4), art. 14 alin.(1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a 

gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 551-553, art. 749-758 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile art. 297, art. 362 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administartiv, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Prevederile art. 129 alin.(2)  lit. c) corelat cu alin.(6) lit. b), art.136  alin.(1),(8) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Analizând: 

 - Cererea înregistrată cu nr. 8591/20.09.2021 a S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A prin care solicita 

acordarea de drept de uz și sevitute, respectiv drept de folisință cu titlu gratuit pentru suprafața de 2640 m.p. 

teren domeniu privat al comunei Roseți pentru amplasarea capacității energetice de distribuție a energiei 

electrice –EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA LOCUINȚE PENTRU 

TINERI situate în tarla 52, parcela 224;  

- Prevederile Ordinului Prefectului-județului Călărași nr. 789/2006 privind reconstituirea islazului comunei 

Roseți, domeniu privat al comunei Roseți, județul Călărași;  

-     Cartea funciară nr. 5924 privind imobilul cu nr. cadastral 5924, tarla 52, parcela 224-islaz domeniu 

privat al comunei Roseți, județul Călărași, precum și cartea funciară nr. 6183 privind imobilul cu nr. cadastral 

6183, tarla 52, parcela 224, 

- Raportul  de specialitate înregistrat cu nr. 8608/20.09.2021,  întocmit de către secretarul comunei 

Roseți, 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți, înregistrat cu nr.8609/20.09.2021, 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 2  din cadrul C.L.Roseți  înregistrat cu nr.8851/27.09.2021, 

- Prevederile H.C.L Roseți  nr.31/29.07.2021 privind alegere președinte de ședință , 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) corelat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit. e), lit.g) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comuei 

Roseți adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

  

Art.1. Se aprobă dreptul de uz şi de servitute precum și folosința gratuită pentru suprafața totală de teren de  

2640 mp,  situată în tarla 52, parcela 224,  teren ce aparţine domeniului privat al comunei Roseți,  către S.C. 

E-Distribuţie Dobrogea S.A. în vederea  amplasării capacității energetice de distribuție a energiei electrice 

pentru EXTINDERE  REȚEA  ELECTRICĂ  DE INTERES PUBLIC ZONA LOCUINȚE PENTRU 

TINERI, situate în tarla 52, parcela 224 din comuna Roseți, județul Călărași, din care 2560 mp. necesară 



pentru amplasarea unor cabluri subterane de joasă tensiune și a unor casete stradale în rețeaua electrică joasă 

tensiune și 80 mp (2*(8*5) mp) necesară amplasării a două posturi de transformare în anvelopă de 

beton(PTAB) conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Exercitarea dreptului de uz şi de servitute  asupra suprafeţei de 2640 m.p afectată de executarea  lucrării 

EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA LOCUINȚE PENTRU TINERI, se 

realizează cu titlu gratuit pe toata durata existenţei  capacităților energetice.  

Art.3. Dupa executarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar se vor aduce la starea inițială  prin 

grija executantului lucrării. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Roseți, 

județul Călărași. 

- Secretarul general al comunei Roseți, va comunica şi înainta prezenta hotărâre, persoanelor şi 

autorităţilor interesate, conform legii şi o va afişa la avizierul Primăriei comunei Roseţi precum și pe site-ul 

instituției la eticheta monitorul oficial local. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                                           Contrasemnează,                                         

 Daniel BARBU                                                                                Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenți :15 

Adoptată  cu   15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abțineri-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 29.09.2021 
 


