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HOTĂRÂREA Nr.10/25.02.2021 
cu privire la  aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie,uz și  

servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila 
 

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară de  la data de 25.02.2021, legal 
constituită,la care participă un număr de 12 consilieri  locali. 

Având în vedere: 

 -      Proiectul de hotărâre  inițiat de primarul comunei Jijila-Costică Deacu; 
 -      Referatul de probare al primarului comunei Jijila, cu nr.11158/21.12.2020; 
 -      Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jijila; 
 -     Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Jijila; 

 Ținând cont de adresa S.C E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A prin care solicită acordul Consiliului 
local al comunei Jijila,cu privire la amplasarea liniei electrice aeriene,de 20 KV,derivată din L93.02. pe 
domeniul public pentru lucarea ”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent 
Complex Monahal,loc.Jijila,județul Tulcea” și stabilirea dreptului de uz,servitute și superficie,în 
favoarea E-DISTRIBUȚIE SA pentru capacitatea energetică ce se va amplasa,în comuna 
Jijila,extravilan,T6 P88,NC 33559. 

În conformitate cu prevederile: 
-Legii nr 501991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 
-Legii nr.123/2012-legea energiei și gazelor,cu modificările și completările ulterioare 
În baza art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. c) din OUG  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 139, alin (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr 57/2019, 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

ART. 1(1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie,uz și servitute,în favoarea S.C E-
DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A ,pentru terenul pe care se va amplasa linia electric aeriană de 20 de KV 
deviată din L93.02,pentru lucrarea ” Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent 
Complex Monahal,loc.Jijila,județul Tulcea”. 

(2) Se constiuie un drept de superficie,pentru suprafața de 5,9 mp, ocupată definitiv,identificată în 
Planul de situație cu suprafețele ocupate de instalațiile electrice,întocmit de SC BACIU SRL,constituită din: 

a) Stâlp nr.1(LEA 20 KV): 2,56 mp, 
b)Stâlp post de transformare aeriană (PTA):3,24 mp; 
c)BMPT(tablou electric):0,1 mp; 



(3) Se constituie un drept de uz,pentru suprafața de 5,9 mp, ocupată definitiv,identificată în Planul de 
situație cu suprafețele ocupate de instalațiile electrice,întocmit de SC BACIU SRL,constituită din: 

a) Stâlp nr.1(LEA 20 KV): 2,56 mp, 
b)Stâlp post de transformare aeriană (PTA):3,24 mp; 
c)BMPT(tablou electric):0,1 mp; 
(4) Se constituie un drept de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 81mp,(27 m 

lungime și 3m lățime)identificat în Planul de situație cu suprafețele ocupate de instalațiile electrice,întocmit 
de SC BACIU SRL. 

Art.2 Drepturile constituite la art.1,se atribuie pe toată durata existenței capacității energetice. 
Art.3(1) Toate cheltuielile făcute de proprietarul terenului, în scopul constituirii drepturilor 

prevăzute la art.1 sun în sarcina  S.C E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. 
(2) S.C E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A,pe cheltuiala sa,își poate nota sau după caz,înscrie,în 

evidențele de publicitate imobiliară,drepturile dobândite prin prezenta hotărâre. 
Art.4 Primarul comunei Jijila,are obligația ca,în condițiile legii,să ducă la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului 

comunei Jijila și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

 

Adoptată astăzi 25.02.2021 cu un număr de 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

Președinte de ședință                         Contrasemnează, 

  Gheorghe Sava                       Secretar general al comunei Jijila 

                            Dumitru Acriș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


