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HOTĂRÂREA NR.113 
Din 30 Septembrie 2013 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de 
trecere subterană, în favoarea S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A, 

asupra str. Metalurgiei, şi pentru amplasarea unui Punct de Conexiune 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentul Domeniu l Public, Privat şi Comercial 

şi al Serviciului Urban ism, Amenajarea Teritoriului , Disciplina în Construcţii ; 

• Adresa nr.6543/22.05.2013 a S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice 

şi Financiare ; Avizul comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism ; 
• Avizul comisiei pentru Agricultură şi Mediu; 
• Prevederile art. 12 alin.(4) şi 14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale; 
• Prevederile art.749, 755 din Codul Civil ; 

în temeiul art. 36 alin.(1) , alin.(2) lit.c), al art. 45 alin .(3) , art. 124 şi al art.115 alin .(1) lit.b 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi 
completări le ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz şi servitute de trecere subterană, asupra 
str. Metalurgiei, din oraşul Buftea, în favoarea S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A, în 
scopul pozării unui cablu mt. de la Staţia Electrică Buftea până la Punctul de Conexiune care 
va fi amplasat pe domeniul public al oraşului Buftea. 

Art.2. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz şi servitute asupra imobilului teren situat în 
Buftea, str. Metalurgiei , în suprafaţă de 21 mp. (L=7m, 1=3m, h=2,5m), în favoarea S.C. 
Servicii Energetice Muntenia S.A, în scopul amplasării unui punct de conexiune, conform 
planului anexat. 

Art.3. Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va duce duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezent~i hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitaţ d fi ~.e_<lfer.~ ~ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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Contrmează, 
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