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    HOTĂRÂREA NR.25 

      din 27.03.2020   
privind acordarea dreptului de uz  şi  servitute  asupra unui teren cuprins în domeniul public al orașului 

în favoarea Societății de  Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. în vederea executării 
lucrărilor  de ”Extindere rețele electrice de joasă tensiune  în localitatea Șimleu Silvaniei, str. Nicolae 

Bălcescu nr. 24” 

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în data  de  27 martie 2020 în ședință 
prin mijloace electronice; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4416/2020 al Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de 
specialitate nr. 4417/2020 al Serviciului urbanism şi Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea 
monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor  art. 12 alin. 2-4 şi art. 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 
naturale și ale art. 129 alin. 2 lit. c și d, alin. 5 lit. a, alin. 7 lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul  art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
                                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.(1) Se aprobă acordarea dreptului de uz şi de servitute în favoarea Societății de  Distribuţie a 
Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., pe durata existenței construcțiilor, asupra terenului intravilan în 
suprafaţă de 2,00 mp, situat în orașul Șimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. 24,  cuprins în domeniul public al 
oraşului Şimleu Silvaniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
executării lucrărilor de investiţii: ”Extindere rețele electrice de joasă tensiune  în localitatea Șimleu Silvaniei, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 24”. 
                     (2) Pe durata executării lucrărilor de investiţii prevăzute la alin. 1 va fi ocupată temporar o suprafaţă 
de 138 mp din domeniul public al oraşului Șimleu Silvaniei, urmând ca suprafaţa ocupată definitiv de instalaţiile 
energetice să fie de 2,00 mp. 
 Art.2. Exercitarea dreptului de uz şi servitute temporară prevăzut la art. 1, având ca obiect utilitatea 
publică, se va realiza cu titlu gratuit pe toată durata executării lucrărilor de modernizare/extindere. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 
Serviciul urbanism, Biroul cadastru imobiliar-edilitar şi Direcţia Economică. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
 - Prefectul Judeţului Sălaj  
 - SDEE Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău 
 - Serviciul urbanism 
 - Direcţia Economică 
 - Biroul cadastru imobiliar-edilitar 
            - dosar hotărâri.                 

                                                                                                                                                                              
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,  
                  LAZAR IOAN-RADU                                                      SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                                   ALINA-MARIANA PETHO 



                        


