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   H O T Ă R Â R E A  nr.  63/2020 
privind constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană cu titlul gratuit în favoarea SC 

E- Distributie Banat SA  asupra unor terenuri situate în intravilanul orașului  Geoagiu, cuprinse în 

domeniul public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării lucrărilor, în amonte,  înlocuire PTA 

2036 Geoagiu cu PTz pentru racordare utilizator  (Alimentare cu energie electrică obiectiv magazin  

- spor de putere) 

 

 

 

            Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 62/19.05.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 63/19.05.2020, cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute 

de trecere subterană cu titlul gratuit în favoarea SC E - Distributie Banat SA  asupra unor terenuri 

situate în intravilanul orașului  Geoagiu, cuprinse în domeniul public al oraşului Geoagiu, în 

vederea realizării lucrărilor, în amonte,  înlocuire PTA 2036 Geoagiu cu PTz pentru racordare 

utilizator  (Alimentare cu energie electrică obiectiv magazin  - spor de putere); raportul de 

specialitate al Secretarului nr. 65/19.05.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale consiliului local nr. 3850/28.05.2020, nr. 3861/28.05.2020 și nr. 3872/28.05.2020; 

Luând în studiu documentațiile tehnice: PT - “ Lucrări, în amonte,  înlocuire PTA 2036 

Geoagiu cu PTz pentru racordare utilizator  (Alimentare cu energie electrică obiectiv magazin  - 

spor de putere)”. 

 În conformitate cu dispoziţiile: 

- Art. 12 şi art. 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale,  cu modificările si 

completările ulterioare  

- Art. 3  din  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare 

- Art. 621, art. 749, art. 755 și art. 693 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.” c” şi alin. 5, lit.” c”, art. 139, alin.3 și art. 196 

alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1.- Se constituie dreptul de uz şi servitute de trecere, cu titlul gratuit,  în favoarea SC E - 

Distributie Banat SA  asupra unui teren situat în oraşul Geoagiu, strada Calea Romanilor, județul 

Hunedoara, în suprafaţă de totală 224 mp, cuprins în domeniul public al oraşului Geoagiu la poz. 23 

– strada Calea Romanilor, înafara părţii carosabile a drumului asfaltat și asupra unei suprafețe de 24 

mp din terenul înscris în CF 60732, reprezentând incinta împrejmuită a sediului Primăriei orașului 

Geoagiu,  în vederea realizării lucrărilor în amonte,  înlocuire PTA 2036 Geoagiu cu PTz pentru 

racordare utilizator  (Alimentare cu energie electrică obiectiv magazin  - spor de putere);  

Art. 2.-  Dreptul de uz şi servitute de trecere pentru suprafaţa totală de teren, menţionată la 

art.1 din prezenta hotărâre se acordă în vederea realizării următoarelor lucrări:  

- Se va demola PTA 2036 Geoagiu racord MT si racorduri JT 

- Înlocuire stâlp nr. 9 existent cu un stâlp de tip SC 15015 (14/F-DS3000/28), în fundație 

betonată, cu lanțuri duble de întindere cu izolatie capa tija conform DJ 505RO, suport 

capete terminale și descărcătoare conform DS 3068RO și separator vertical cu CLP 

conform DY 595RO și priza de pământ Rp<40 ohmi. Realizare terminale MT conform 

DJ4476RO și montare descărcătoare MT conform DY 557/6RO 

- Montare PTAb în anvelopă de beton (conform DG 2061) echipat cu 2 celula de linie 

(conform DY803/416RO) și celula de trafo (conform DY 803/216RO), transformator de 
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putere 20/0,4kV, 400 kVA, 2 tablouri JT (conform DY 3009/1RO), 4 întrerupătoare JT 

180A, (conform DY 3101/7RO). 

- Realizare LES 20kV între PTAb proiectat și PTZ 2163 Geoagiu existent, cu cablu 

3x(1x185)mmp conform DC4385/2RO în lungime de 453 m. 

- Realizare LES 20kV între stâlpul 9 proiectat de tip SC 15015 și PTAb proiectat, cu cablu 

3x(1x185)mmp conform DC4385/2RO în lungime de 70 m. 

- Preluarea circuitelor de JT existente cu cablu 3x150+95N conform DC 4146RO pentru 

forță în lungime de 100 m și pentru iluminat cu 3x50+25C în lungime de 50 m. 

- Montare cutie de secționare rețea (conform DS 4522/2RO) echipată cu sir de cleme cu 4 

căi de secționare (conform DS 4533 RO) lângă PTAb proiectat – 2 buc. 

Art. 3.- Dreptul de uz și servitute de trecere subterană se acordă cu titlu gratuit și fără nici o 

pretenție ulterioară, materială sau de altă natură, pe toata durata existenței instalației electrice,  către 

SC E - Distributie Banat SA. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5.    Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului Jud. Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Serviciului Arhitect Sef; 

- SC E - Distributie  Banat  SA  . 

 

Geoagiu, 29.05.2020  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                           Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 

 


