
              R O M A N I A 
          JUDETUL  PRAHOVA       
     COMUNA TIRGSORU VECHI 
           CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTARAREA 

privind acordare drept de uz si servitute pentru suprafata de 2,5 mp, pe toata durata 
existentei instalatiei electrice, catre FDEE Eectrica Distributie Muntenia Nord SA- SDEE 

Ploiesti 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,  

inregistrata sub nr. 6773 / 02.06.2016; 
Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism inregistrat sub nr. 6773 / 

02.06.2016; 
HCL nr. 33/2009 privind însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Tîrgşoru Vechi  nr.18 din 26.08.1999, privind insuşirea domeniului public al 
comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova si atestat prin HG nr. 1359/2001, pozitia nr. 79 din 
anexa, (str. Stadionului); 

In conformitate cu : 
-prevederile art. 12, alin(1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice 

si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art. 756, art. 861, art. 866 si art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaoare; 
 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
Art. 1 – Se acorda drept de uz si servitute cu titlu gratuit pe toata durata de existenta 

a instalatiei aferente obiectivului “Alimentare cu energie electrica a locului de consum 
permanent pompa apa” amplasat in comuna Tirgsoru Vechi, sat Tirgsoru Vechi, str. 
Stadionului nr. 86, judetul Prahova, in favoarea  Sc Filiala de Distributie a Energiei Electrice 
“Electrica Distributie Muntenia Nord” SA, Sucursala de Distributie Ploiesti, pentru suprafata de  
teren de 2,5 mp,  apartinand domeniului public al comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.2 – Se desemneaza dl. DRAGAN NICOLAE primarul comunei Tirgsoru Vechi 
ca reprezentant al consiliului local pentru a semna contractul de comodat. 

Art.3 - Prezenta hotarare va  fi adusa la cunostinta publica  prin grija secretarului 
comunei Tirgsoru Vechi , judetul Prahova. 

 
 
                      PRESEDINTE SEDINTA, 

            Carnuta Tudor Mihai 
 
 
                                                                                                      CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              Secretar, 
                                                                                                        Valerica Zamfir 
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