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EXPU�ERE DE MOTIVE 
privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 7 m.p. precum și a dreptului de 

servitute teren ocupat temporar în suprafață de 1100 m.p. aparținând domeniului public 
 
 Prin adresa nr.11/11.01.2017 a SC ELDIS PROIECT SRL Botoșani, solicită aprobarea 
Consiliului local al comunei Unțeni, pentru lucrarea „INT LEA J.T. – PTA 4 (SMA) UNȚENI 
– PLECAREA 1, COM. UNȚENI, JUD. BOTOȘANI. 

Se solicită acordarea cu titlu gratuit de uz și servitute către E.ON Distribuție România 
S.A., asupra terenului ocupat pe durata existenței instalațiilor, în suprafață de 7 mp aparținând 
domeniului public al comunei Unțeni, pentru realizarea obiectivului, proiect nr.175/2016, cu 
numele arătat mai sus. 

De asemenea, se solicită acordarea cu titlu gratuit dreptul de servitute către .ON  
Distribuție România S.A., asupra terenului ocupat temporar, pe durata execuției 

lucrărilor, în suprafață de 1100 mp pentru realizarea obiectivului, proiect nr.175/2016, cu 
numele arătat mai sus. 

Prin adresă se arată și baza legală, respectiv prevederile art.12, alin. (4) și art.14, alin. 
(3) din legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.12, alin. (4) prevede: ” Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra 

proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ - teritoriale afectate de capacităţile 

energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora.” 
Art.14, alin. (4) prevede: ” Titularul licenţei este obligat să înştiinţeze în scris 

proprietarul bunurilor sau prestatorul activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor 

la capacităţile energetice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarii sunt 

înştiinţaţi în termenul cel mai scurt.” 
 La adresă a atașat memoriul tehnic, certificatul de urbanism eliberat de Consiliul 
județean Botoșani și alte documente. 

Constat că cererea este justificată conform certificatului de urbanism și a prevederilor 
art.12, alin. (4) și art.14, alin. (3) din legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Propun un proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 7 m.p. 
precum și a dreptului de servitute teren ocupat temporar în suprafață de 1100 m.p. aparținând 
domeniului public. 

 
INIŢIATOR, 

Paladi Constantin 
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HOTĂRÂRE 
privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 7 m.p. precum și a dreptului de 

servitute teren ocupat temporar în suprafață de 1100 m.p. aparținând domeniului public 
 

Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni  cu expunerea de motive 

nr.233/2017, 

 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr.____/2017, 
având în vedere adresa nr.11/11.01.2017 a SC ELDIS PROIECT SRL Botoșani prin 

care solicită aprobarea Consiliului local al comunei Unțeni, pentru lucrarea „INT LEA J.T. – 
PTA 4 (SMA) UNȚENI – PLECAREA 1, COM. UNȚENI, JUD. BOTOȘANI, 

ținând cont de Certificatul de urbanism nr.___/_________2016 emis de Consiliul 
Județean Botoșani, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 

servicii şi comerţ; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  
având în vedere prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
în baza 12, alin. (4) și art.14, alin. (3) din legea energiei electrice și gazelor naturale 

nr.123/2012 cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 

           Art.1. -   (1) Aprobă acordarea cu titlu gratuit de uz și servitute către E.On Distribuție 

România S.A., asupra terenului ocupat pe durata existenței instalațiilor, în suprafață de 7 mp 
aparținând domeniului public al comunei Unțeni, pentru realizarea obiectivului ” „INT LEA 

J.T. – PTA 4 (SMA) UNȚENI – PLECAREA 1, COM. UNȚENI, JUD. BOTOȘANI.”, 
proiect nr.175/2016. 

 (2) Aprobă acordarea cu titlu gratuit dreptul de servitute către E.On Distribuție 
România S.A., asupra terenului ocupat temporar, pe durata executării lucrărilor, în suprafață 

de 1.100 mp. aparținând domeniului public al comunei Unțeni, pentru realizarea obiectivului 

” „INT LEA J.T. – PTA 4 (SMA) UNȚENI – PLECAREA 1, COM. UNȚENI, JUD. 
BOTOȘANI.”, proiect nr.175/2016. 

 (3) Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenurile afectate de capacitățile 
energetice se acordă cu titlu gratuit pe toată durata de existență a acestora. 

Art.3. -  Primarul Comunei Unțeni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 
INIȚIATOR, 

Paladi Constantin 


