
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.14/2022.- 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu 

Mare, asupra unor terenuri din comuna Căpleni 

  

Consiliul Local al comunei Căpleni întrunit în ședința ordinară din data de , 

 

 

Analizând: 

- Referatul de aprobare a primarului ca iniţiator al proiectului de hotărâre nr.14/01.03.2022,  

- raportul secretarului comunei Căpleni înregistrat sub nr. 15/01.03.2022, 

- adresa nr. SM 16116/27.01.2022 înaintată de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria comunei Căpleni  sub nr. 309/04.02.2022, 

- avizul Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului 

şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. 

Luând în considerare prevederile: 

- art.749, art. 755-756 din Codul Civil 

- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol și 

art.14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit. a), ale art. 139 

alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.57/2029 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE :  

Art.-1.- Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute către Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu 

Mare, asupra terenului în suprafață de 20 mp, pentru amplasarea postului de transformare, teren 

situat în comuna Căpleni, identificat conform planului de situație care constituie Anexa 1 la 

prezenta hotărâre, în vederea realizării lucrării cu denumirea „ Descentralizare RED prin injecție 

de putere în LEA 0,4 kV în localitatea Căpleni zona PTA 2432”. 

 

Art.-2.- Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute către Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu 

Mare, pe toată durata existenței instalațiilor pentru terenurile aflate în proprietatea publică a 

comunei Căpleni afectate de instalații în vederea realizării lucrării cu denumirea „ Descentralizare 

RED prin injecție de putere în LEA 0,4 kV în localitatea Căpleni zona PTA 2432”. 

 

Art.-3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Căpleni. 

 



Art.-4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege către: 

 - Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare. 

 

Art.-5.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

     

  

Căpleni, 1 martie 2022.-  

 

 

 

 

                Iniţiator      Avizat 

                Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

                      Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.14/01.03.2022 

 

 

 

 

Referat de aprobare  

la  Proiectul de Hotărâre Nr.14/2022  

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu 

Mare, asupra unor terenuri din comuna Căpleni 

 

 

Având în vedere adresa nr. SM 16116/27.01.2022 înaintată de Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria comunei 

Căpleni  sub nr. 309/04.02.2022,  prin care solicită acordarea unui drept de uz și servitute asupra 

terenului în suprafață de 20 mp, pentru amplasarea postului de transformare, teren situat în 

comuna Căpleni, în vederea realizării lucrării cu denumirea „ Descentralizare RED prin injecție de 

putere în LEA 0,4 kV în localitatea Căpleni zona PTA 2432”, respectiv acordarea unui drept de uz 

și servitute pe toată durata existenței instalațiilor pentru terenurile aflate în proprietatea publică a 

comunei Căpleni afectate de instalații în vederea realizării lucrării, lucrare pentru care s-a obținut 

Certificatul de urbanism nr. 28/02.09.2021, 

Și că prin lucrarea de investiții se dorește realizarea unei injecții de putere, prin intermediul 

unui nou post de transformare, pentru îmbunătățirea  nivelelor de tensiune la capătul rețelei și 

sistematizarea LEA 0,4kV,  este necesară inițierea unui proiect de hotărâre. 

Ținând cont de faptul că, lucrările proiectate sunt de interes public, potrivit dispozițiilor 

art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele din alin.(3) și alin. (4) ale aceluiași articol din 

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale,  cu modificările și completările 

ulterioare, asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, titularul de licență – în 

acest caz, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala  de 

Distribuție  a Energiei Electrice Satu Mare, în calitatea sa de distribuitor de energie electrică, 

conform art. 8 alin. 2 din legea sus-amintită – beneficiază de dreptul de uz pentru executarea 

lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desființării capacității energetice, iar 

exercitarea acestui drept asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale 

afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora, 

Competența aprobării proiectului de hotărâre revine consiliului local, potrivit art.196 alin.1 

lit. a) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr.57/2019. 

Având în vedere considerentele ce preced, pentru a respecta prevederile legale în vigoare 

propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al comunei Căpleni prezentul proiect de hotărâre. 

 

                            Megyeri Tamás-Róbert 

              Primarul comunei Căpleni 

 

 



Primăria comunei Căpleni 

Secretar  

Nr.15/01.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Raport  

asupra proiectului de Hotărâre Nr.14/2022 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu 

Mare, asupra unor terenuri din comuna Căpleni 

 

 

Având în vedere adresa nr. SM 16116/27.01.2022 înaintată de Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria comunei 

Căpleni  sub nr. 309/04.02.2022,  prin care solicită acordarea unui drept de uz și servitute asupra 

terenului în suprafață de 20 mp, pentru amplasarea postului de transformare, teren situat în 

comuna Căpleni, în vederea realizării lucrării cu denumirea „ Descentralizare RED prin injecție de 

putere în LEA 0,4 kV în localitatea Căpleni zona PTA 2432”, respectiv acordarea unui drept de uz 

și servitute pe toată durata existenței instalațiilor pentru terenurile aflate în proprietatea publică a 

comunei Căpleni afectate de instalații în vederea realizării lucrării, lucrare pentru care s-a obținut 

Certificatul de urbanism nr. 28/02.09.2021, 

Și că prin lucrarea de investiții se dorește realizarea unei injecții de putere, prin intermediul 

unui nou post de transformare, pentru îmbunătățirea  nivelelor de tensiune la capătul rețelei și 

sistematizarea LEA 0,4kV,  este necesară inițierea unui proiect de hotărâre. 

Ținând cont de faptul că, lucrările proiectate sunt de interes public, potrivit dispozițiilor 

art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele din alin.(3) și alin. (4) ale aceluiași articol din 

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale,  cu modificările și completările 

ulterioare, asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, titularul de licență – în 

acest caz, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala  de 

Distribuție  a Energiei Electrice Satu Mare, în calitatea sa de distribuitor de energie electrică, 

conform art. 8 alin. 2 din legea sus-amintită – beneficiază de dreptul de uz pentru executarea 

lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desființării capacității energetice, iar 

exercitarea acestui drept asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale 

afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora, 

 Date fiind considerentele de mai sus, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

  

      Secretar 

             Csizmar Erika 


